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Lfleiding

Sandra Both

In 1996 startten het Universitair Milieu Platform UMP-Utrecht en het Bureau
Studium Generale samen een project rond duurzame ontwikkeling. Het project
omvat vier onderdelen en begon in februari en maart 1996 met een algemeen
lezingenprogramma over het begrip duurzame ontwikkeling. In deze bundel
zijn de teksten van dit lezingenprogramma verzameld.

,Duurzame ontwikkeling is in meerdere opzichten een dubbel begrip. Niet
alleen bestaat het uit twee woorden die elkaar sours lijken uit to sluiten, ook de
consensus over het begrip heeft twee niveaus. Als het gaat om de definitie in
het zogenaamde Brundtlandrapport - 'een ontwikkeling die voorziet in de
behoeften van de huidige generatie, zonder de mogelijkheden van toekomstige
generaties aan to tasten om in him behoeften to voorzien' - knikt iedereen in-
stemmend mee. Niet voor niets werden zo'n 170 landen het in Rio de Janeiro
eens over de noodzaak van duurzame ontwikkeling. , Het begrip werd
wereldberoemd en begon als een soort modeverschijnsel to pas en to onpas op
to duiken.
Vaak werd echter ook op de consequenties van het begrip duurzame ontwik-
keling gewezen. Bijvoorbeeld de consequenties voor de Nederlandse produc-
tie- en consumptiepatronen. En dan is de consensus plotseling veel minder
groot. Is het wel mogelijk om het begrip duurzame ontwikkeling inderdaad als
maatstaf voor het handelen to gebruiken? Deze vraag stond centraal in het
lezingenprogramma, dat daarom de naam Duurzame ontwikkeling: mode of maat-
stl f? kreeg.

n et progranima werd eerst een algemeen beeld geschetst van het begrip
i h tame ontwikkeling. Hoe is het begrip ontstaan en wat houdt het precies

7`ofessor Opschoor ging hier in zijn lezing Duurzaamheid en verandering
h reid op in.
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Sandra Both

Vervolgens ging het om de invulling van het begrip, of liever gezegd, de vele
mogelijke invullingen. Van Hengel gaf in zijn lezing Is duurzaamheid meetbaar?
aan, dat er allerlei meningsverschillen bestaan over de manier waarop je duur-
zaamheid zou moeten definieren. Van Hengel zelf is een voorstander van een
definitie van duurzaamheid die 'smal doch sterk' is; smal in de zin dat het
begrip alleen ecologische aspecten omvat, maar sterk in verhouding met
andere belangen.
.In de lezing van Pieter Lammers, directeur van de Stichting Ecooperation,
stond juist de ontwikkelingskant nadrukkelijk centraal. Duurzame ontwikke-
ling in Noord en Zuid vergt een ander ontwikkelingsmodel dan het klassieke
welvaartsmodel van het Westen. Duurzame ontwikkeling in het Zuiden is niet
mogelijk zonder een flinke stap terug in het milieugebruik van het Noorden.
De lezingen van professor Duijvestein en professor Goewie over respectievelijk
duurzaam bouwen en duurzame landbouw gaven wat dat betreft toch weer wat`
hoop. Zowel in de stedebouw als in de landbouw is er in Nederland nog een
heleboel mogelijk om kringlopen to sluiten zonder dat we meteen in welvaart
achteruit hollen. -

Deze overtuiging klonk ook door in de slotlezing van het programma, ver-
zorgd door Maria Buitenkamp van Vereniging Milieudefensie. Zij liet zien dat
een hele concrete invulling van het begrip duurzame ontwikkeling niet alleen
wenselijk maar ook mogelijk is, in Nederland en in Europa.

Ook van de overige activiteiten in het project rond duurzame ontwikkeling
van UMP-Utrecht en Studium Generale zullen bundels uitkomen. Het gaat
dan om activiteiten over de consequenties van duurzame ontwikkeling voor
de Universiteit Utrecht met betrekking tot onderzoek, onderwijs en de interne
bedrijfsvoering van de universiteit..

8



,juurzame ontwikkeling en de Universiteit Utrecht

B. E. van Vucht Tijssen

fiet is voor mij een groot genoegen hier vanavond aanwezig to mogen zijn
bij de start van het lezirigenprogramma van Studium Generale over Duur-
zame Ontwikkeling.
Ik ben erg blij met dit initiatief van Studium Generale en van - niet to ver-
geteri "- het Universitair Milieu Platform Utrecht. De vorming en educatie
van medewerkers en studenten op dit terrein is naar mijn mening een be-
langrijke voorwaarde eri drijfveer voor een actieve inzet in onderwijs, on-
derzoek en bedrijfsvoering. Ik hoop van harte dat dit programma daar een
bijdrage aan zal leveren.

Studium Generale heeft mij gevraagd het lezingenprogramma to openen met
een korte inleiding, waarin ik iets vertel over de visie van de Universiteit
Utrecht op Duurzame Ontwikkeling en de activiteiten op dit terrein. Gelukkig
hoef ik niet to beginnen met een definitie of uitleg van het concept duurzame
ontwikkeling, want daar gaat dit lezingenprogramma in zijn geheel over. Ilk
denk dat het heel goed is dat deze aandacht aan de inhoud van chit concept
wordt besteed. Voor veleri verwijst duurzame ontwikkeling naar iets dat met
'milieu' to maken heeft of het wordt afgeschilderd als een 'ideologie'. Naar mijn
mening hebben wij eerder to weinig inzicht en kennis van het concept duur-
zame ontwikkeling om een zinnige discussie to voeren, goede afwegingen to
maken ten behoeve van een duurzame samenleving en om concrete bijdragen
to leveren, dan to veel.

Met beleid van de Universiteit Utrecht

bet ontwikkelingsplan hebben wij aandachtspunten geformuleerd om
I rzame Ontwikkeling' expliciet op de agenda van de Universiteit Utrecht

i ;ten. Concrete aanleidingen daartoe waren de in Rio de Janeiro
len VN-conferentie in 1992, waar de zogenaamde Agenda 21 werd
uleerd en het initiatief van vele Europese universiteiten om zich door
!kening van een charter to verplichten inspanningen to verrichten met
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betrekking tot duurzame ontwikkeling. De Universiteit Utrecht heeft ook
deze charter getekend, beter bekend als de Copernicus-charter. Daarin
worden afspraken gemaakt over de inzet die de universiteit zal doen in
onderwijs en onderzoek, personeelsbeleid en in de bedrijfsvoering.
In het ontwikkelingsplan wordt geconstateerd dat duurzame ontwikkeling
in feite al een plaats heeft binnen de universiteit, in onderwijs, onderzoek en
milieuzorg, maar dat de activiteiten niet altijd onder deze noemer worden
herkend. De aandachtspunten in het Ontwikkelingsplan betreffen dan ook
vooral inspanningen die tot doel hebben 'samenhang aan to brengen en
activiteiten zichtbaar to maken, zodat er een sterker profiel ontwikkeld
wordt en duidelijk is op welk terreinen inzet ontbreekt.

Wat is onze basisgedachte?

Zoa1s gezegd, heeft de Universiteit Utrecht heel wat in huis om een bijdrage
to leveren aan duurzame ontwikkeling. De opgave is echter om duurzame
ontwikkeling een eigen en herkenbare plaats to geyen in de strategie van de
universiteit, op alle niveaus: in de vakgroepen, de laboratoria, de faculteiten,
de onderwijsprogramma's, de onderzoekinstituten, de bedrijfsvoering, et
cetera. Het creeren van een draagvlak voor een gezamenlijke inzet voor een
duurzame samenleving is een belangrijke opgave. Het gaat er immers niet
zozeer om hoeveel extra middelen worden ingezet, maar veel meer om een
cultuur waarin het gewoon wordt dat elke bestuurder, docent, onderzoeker
en student het aspect van duurzame ontwikkeling betrekt bij keuzen,
beslissingen of overwegingen die hij of zij maakt. In eerste instantie gaat het
om vorming en educatie van medewerkers en studenten, zodat een juiste
attitude ontwikkeld wordt. Vanavond wordt daar een uitstekende start mee
gemaakt.

Hoever zijn we?

Op het terrein van onderzoek
De kapstok voor het onderzoeksprogramma duurzame bntwikkeling is ons
onderzoeksbeleid. Vraagstukken rond duurzame ontwikkeling vragen een
lange termijn strategie voor programmering van fundamenteel onderzoek.
We hebben er al enige jaren geleden voor gekozen om niet een onderzoeks-
programma op het terrein van milieuvraagstukken to formuleren. Dat was in
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de tijd dat we zwaartepunten van onderzoek formuleerden. Onze activi-
teiten op het terrein van milieu-, maar ook klimaatstudies, zijn breed en
strekken zich uit over vele disciplines. We hebben ervoor gekozen om ze in
to bedden in andere zwaartepunten.
We zien nu dat dar in vele onderzoeksscholen.ook gebeurt. Dat is van belang
voor de verdere ontwikkeling, maar ook voor de uitstraling naar andere
disciplines en buiten-universitaire organi-saties, zodat op dit terrein een
sterke kennisinfrastructuur kan worden ontwikkeld. Voorwaarde daarvoor
is dat de relevante kennis zichtbaar en toegankelijk is, zodat er verspreiding
en overdracht van kennis plaats kan vinden. Dit is trouwens een van de
afspraken in de Copernicus-charter.

Een eerste stap daarvoor is gezet met de inventarisatie van onderzoek die in
het kader van het ontwikkelingsplan is gemaakt. Daarin zien we dat we in
Utrecht een paar heel interessante onderzoeksterreinen hebben. Ik noem
daarvan:

Het Klimaatonderzoek, een onderzoeksschool die zich bezighoudt met
fundamenteel atmosferisch en marien onderzoek, en die probeert om
klimaatverschijnselen en klimaatveranderingen to verklaren. Enige tijd
geleden heeft de onderzoeksschool samen met het KNMI en RIVM een
nationaal Klimaatcentrum gevormd, waarin zowel de overheid als de UU
extra middelen in hebben geinvesteerd. Onlangs is een leerling van de
Nobelprijswinnaar Crutzen aangetrokken om het klimaatonderzoek in
Utrecht to komen versterken.
Het onderzoek rond het thema 'natuurlijke en menselijke hulpbronnen,
met name in ontwikkelingslanden' van de onderzoeksschool CERES.
Onderzoek op het terrein van ruimtelijke ordening en stedelijke omge-
ving, ondergebracht in de onderzoeksschool NETHUR, met vele aspecten
die relevant zijn voor duurzame ontwikkeling. Denk aan milieurecht,
milieubeleid, bevolkingsgroei, migratie, et cetera.
Verder zijn we goed vertegenwoordigd op het terrein van oecologisch
onderzoek: milieutoxicologie, plantenoecologie, landschapsoecologie, ook
allen ingebed in onderzoeksscholen.
Onderzoek op het terrein van de plantensystematiek, dat tegenwoordig
eerder biodiversiteit wordt genoemd, richt zich in toenemende mate op
de internationale natuurbescherming. Denk hierbij ook aan het Tropen-
bosproject en het Tresorproject van de Botanische tuinen.
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Tot slot noem ik het altematieve dierproevenproject, waarin enerzijds
toegewerkt wordt naar vermindering van gebruik van proefdieren en dat
anderzijds bijdraagt aan een bewuste en kritische houding van weten-
schappers en studenten wanneer zij een keuze moeten maken.

Er zijn sinds de voorbereidingen van het OP een aantal stappen vooruit ge-
net. Binnen de alle hier genoemde terreinen zijn nieuwe activiteiten ontwik-
keld, vooral wat samenwerking met exteme organisaties betreft en ook wat
betreft kennisoverdracht en -verspreiding.
Naar mijn mening moeten we echter, meer dan we al gedaan hebben, ons
onderzoekspotentieel op dit terrein zichtbaar maker. Zowel voor ons zelf,
om to kunnen sturen en stimuleren, als voor de buitenwereld, de kennis-
vragers. Dat zal ongetwijfeld onze volgende stap zijn.

Onderwijs
Ook van het onderwijsaanbod is een inventarisatie gemaakt. Het is de be-
doeling dat het materiaal ordelijk en overzichtelijk wordt opgenomen in een
brochure die studenten de weg moet wijzen in het onderwijsaanbod op het
terrein van duurzame ontwikkeling, al of niet als onderdeel van hun studie-
richting. Het aanbod is nu nog een lappendeken van vakken die zich welis-
waar uitstekend lenen om aandacht to besteden aan duurzame ontwikkeling,
maar waarvan de relevantie voot studenten vaak niet zichtbaar is. Ik denk
daarbij aan thema's als 'sociaal-economische verhoudingen', 'positie van
bepaalde maatschappelijke groepen', 'materialen'. Ook hier geldt dat
zichtbaarheid van het aanbod, maar ook herkenbaarheid van de relevantie
voor het thema duurzame ontwikkeling een voorwaarde is voor de imple-
mentatie van een van de afspraken volgens de Copernicus =charter.
Ik constateer'hier dat we nog niet veel vooruitgang hebben geboekt in de zin
van nieuwe activiteiten. Greening the curriculum zou het motto van de fa-
culteiten en studierichtingcommissies de komende jaren moeten wezen. De
curricula zouden eigenlijk doorgelicht moeten worden op voor duurzame
ontwikkeling relevante aspecten. En deze zouden vervolgens benut moeten
worden en eventueel verder uitgebouwd, tot een nieuw onderwijsaanbod.
Mogelijk kan de aandacht die het Studium Generale aan onderwis en on-
derzoek besteedt, in de symposia die op dit lezingenprogramma volgen,
katalyserend werken. Het Universitair Milieu Platform heeft, mijns inziens
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ook een hele goede rol door to trachten de juiste gremia to mobiliseren om
milieuzaken en duurzame ontwikkeling op de agenda to zetten.

Bedrijfsvoering
Wat betreft de milieuzorg in onze bedrijfsvoering zijn we de afgelopen jaren
een heel eind gevorderd. We hebben gewerkt aan terugdringen van, het
energieverbruik, scheidirig van afval, preventie van afval, het opzetten van
een milieuzorgsysteem, et cetera. In een aantal gevallen liepen we d'aarmee
vooruit op landelijke ontwikkelingen, zo scheiden we al jaren ons zieken-
huisafval, iets wat pas veel later wettelijk geregeld en voorgeschreven is.
Ook de energiecoordinator zorgde voor een aantal energiebesparende initia-
tieven voordat we daarvoor met zijn allen echt aandacht hadden.
Recenter zijn onze projecten in het kader van het milieuzorgbeleid, ik noem
bijvoorbeeld:

Het kantorenproject, een project van de provincie Utrecht waaraan FBU,
LET en RW in deelnemen.
Het afvalpreventieproject dat door de faculteiten Biologie, Farmacie,
Scheikunde en Sociale Wetenschappen als een pilot project is uitgevoerd
in het Went-gebouw en het Centrumgebouw-Zuid. Dit project betrof de
invoering van preventieve milieuzorg bij kantoor- en laboratoriumacti-
viteiten van de genoemde faculteiten en had onder andere tot doelstelling
dat de verantwoordelijkheid voor preventie van afval en emissies op alle
niveaus en door iedereen wordt gedragen. Dat vereiste niet alleen het
nemen van maatregelen om de instroom en uitstroom van stoffen beter to
gaan beheren. Nee, het vereiste vooral veel aandacht voor het realiseren
van een draagvlak voor preventiemaatregelen en het stimuleren van
gedragsveranderingen bij alle medewerkers. Er is veel tijd besteed aan
communicatie en voorlichting in de faculteiten. Veel medewer-kers
werden betrokken in werkgroepen en geprikkeld om zelf verbete-
ringsmogelijkheden to signaleren. Studenten werden bij dit project be-
trokken door het doen van onderzoekjes. Op deze wijze werden alle
medewerkers en studenten van de faculteiten geinvolveerd, hetgeen tot
effect had dat hun kennis vermeerderde, hun houding ten opzichte van
het milieu werd beinvloed en er een draagvlak voor verandering werd
gerealiseerd. Naar mijn mening hebben we met dit project een belangrijke
stuk van ons milieuzorgbeleid geimplementeerd.
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Een proefproject bij diergeneeskunde en het gemeenschappelijk dieren-
laboratorum, waarbij de verantwoordelijkheid voor afvalverwerking la-
ger in de organisatie is gelegd. Dat blijkt een groot effect to hebben op
zowel de omvang van het afval als op de kosten van afvalverwerking.

Dit soort projecten en facultaire of lokatiegebonden milieuprogramma's en
beheerssystemen die van onderop worden ontwikkeld, vormen de bouw-
stenert van het universitaire Milieuzorgsysteem. Momenteel wordt er vol-
gend op het afvalpreventieproject, een begin gemaakt met de invoering van
dat systeem onder begeleiding van een recent ingerichte Arbo- en Milieu-
dienst.
De milieuvriendelijke bedrijfsvoering van de_ Universiteit Utrecht blijkt de
belangstelling to wekken van externe instellingen en met name de milieu-
vriendelijke catering, het energiebeleid en het vervoersplan. Samenwerking
met medebewoners van de Uithof, vindt momenteel plaats in het kader van
het vervoersplan.

Tot slot

Tot slot wil ik nogmaals mijn stelling herhalen dat het draagvlak in de orga-
nisatie van essentieel belang is voor het welslagen van het milieuzorgbeleid.
Educatie van werknemers en studenten is een onderdeel van dit beleid. Dit
lezingenprogramma van Studium Generale en het Universitair Milieu Plat-
form kan naar mijn mening gezien worden als educatie van werknemers en
studenten van de Universiteit Utrecht, om het begrip duurzame ontwikke-
ling meer inhoud to geven en bewustwording to stimuleren.
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Duurzaamheid en verandering'

J.B. Opschoor

Duurzame ontwikkeling: mode of maatstaf? Een gril uit de jaren '80 waar we
nu aan kunnen voorbijgaan in een postmodern schouderophalen, in het
geloof dat - voorzover het een maatstaf zou moeten zijn - de wal het schip
wel zal keren? Vervolgens, in het vertrouwen dat het vrije spel der maat-
schappelijke krachten creatief en anticiperend genoeg is om eventuele echte
grenzen aan de groei tijdig to signaleren en tijdig door de bocht to gaan? En
tenslotte, in het besef dat veel milieubekommernis niet veel meer is dan
romantisch terugverlangen naar de landschappen uit Ot en Sien? Dat zijn
enkele van de vragen die bij mij opkomen als ik het thema 'Duurzame Ont-
wikkeling: mode of maatstaf' beschouw.

De door onze maatschappij expliciet dan wel impliciet nagestreefde ontwik-
kelingstrajecten zijn niet duurzaam op de langere termijn. Dat weten we
allang en dat geldt zeker in streken met een hoge economische ontwikkeling,
zoals bijvoorbeeld het Noordwest-Europa van na 1850. Maar het begint nu
ook to gelden voor landen als China en India.
Er zal mondiaal een inspanning nodig zijn om duurzaamheid to realiseren.
Dat is geen nieuws:

1972: de conferentie in Stockholm over Milieu en Ontwikkeling;
1987: het rapport van de commissie Brundtland aan de algemene verga-
dering van de Verenigde Naties;
1992: de conferentie in Rio de Janeiro over Milieu en Ontwikkeling.

Allemaal gebeurtenissen die dikke.pakken papier, statements, rapporten en

Dit artikel is een door de redactie bewerkte tekst van een bandopname van de
lezing van prof. Opschoor. De tekst werd door hem op fouten nagelezen.

15



J.B. Opschoor

voornemens opleverden. De conferentie in Rio de Janeiro heeft bijvoorbeeld
geleid tot de zogenaamde Agenda 21 die, afhankelijk van de taal waarin je
hem leest, zo'n zeven- a achthonderd pagina's dik is. Toen dit rapport in Rio
de Janeiro gemaakt werd, was er een Afrikaan die ironisch opmerkte: 'A
pound of feathers only flies, when there is a bird inside'. Eerlijk gezegd, ge-
loof ik niet dat de zevenhonderd pagina's dikke Agenda 21 tot nu toe gevlo-
gen heeft.

Laat ik beginnen met het begrip duurzaamheid. Ik wil dat in de loop van het
verhaal graag contrasteren met het begrip verandering. Ik doe. dat expres,
omdat van het begrip duurzaamheid - of de Engelse min of meer equiva-
lente begrippen zoals bijvoorbeeld 'steady state economics' - de suggestie
kan uitgaan dat we onze maatschappelijke ontwikkeling zouden willen fixe-
ren op het niveau van bijvoorbeeld 1934.
Duurzaamheid heeft echter to maken met de manier waarop de maatschap-
pij - de economie vooral - omgaat met natuurlijl a hulpbronnen, inclusief
milieukwaliteit. Duurzaam gebruik van hulpbronnen betekent een zodanige
wijze en mate van benutting van die hulpbronnen, dat ze voor wat betreft
kwaliteit en hoeveelheid beschikbaar blijven voor toekomstige generaties, of
worden vervangen door- gelijkwaardige alternatieven. Dit is een definitie die
op de hulpbronnen de nadruk legt en die sterk is gericht op het handhaven
van de mogelijkheden die de biosfeer ons geeft om welvaart to creeren (en
vervolgens to verdelen).

Milieugebruiksruimte

In Nederland is een verwant begrip in zwang geraakt: het begrip milieu-
gebruiksruimte. Het gnat hierbij eigenlijk om de hoeveelheid onttrekkingen
van materie en energie plus de hoeveelheid dumping van afval die de bio-
sfeer kan bufferen. Met andere woorden, in fysieke termen uitgedrukt, het
materiele substraat van een economie. Of: de mogelijkheden die natuur en
milieu ons bieden voor benutting nu, zonder afbreuk to doer aan toekom-
stige gebruiksmogelijkheden. Overigens kunnen die gebruiksmogelijkheden
op zich wel worden aangetast, wanneer het maar op een regenereerbare
manier gebeurt. In elk geval kunnen geen irreversibele veranderingen, ver-
anderingen die niet meer terug to draaien zijn in de toekomst, worden geac-
cepteerd.
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Milieugebruiksruimte geeft dus aan hoeveel materialen uit het milieu ge-
haald kunnen worden en hoeveel er aan afval in gedumpt kan worden
zonder dat de duurzaamheid van het milieugebruik in gevaar komt. Het
gaat hier niet om een statische, starre, mechanische term; er zit rek in de
milieugebruiksruimte. Als wij meer leren omtrent de mogelijkheden van
materialen, dan verrijken we daarmee ons potentieel en kunnen wij - en
onze kinderen - die materialen wellicht op een efficientere manier gebrui-
ken voor het genereren van welvaart. Economen noemen dit het 'natuurlijk
kapitaal'. Dit kapitaal is uit to breiden door de ontwikkeling van betere
exploitatietechnieken en door verhoging van productiviteit van vernieuw-
bare hulpbronnen. De natuur kan ingeschakeld worden om op een duur-
zame wijze die voorraad kapitaal uit to breiden.
Het tempo waarmee planten- en diersoorten van onze planeet verdwijnen,
ligt nu vele malen hoger dan schattingen omtrent het natuurlijke tempo van
uitsterven. Dit wordt toegeschreven aan menselijke activiteiten. De milieu-
gebruiksruimte kan dus weliswaar worden, uitgebouwd of opgerekt, maar
het tempo waarmee de claims op de milieugebruiksruimte toenemen, over-
stijgt veruit het tempo waarin we die milieugebruiksruimte de facto aan het
uitbreiden zijn. Het gevolg is het verdwijnen van akkerland per hoofd van
de bevolking, het verdwijnen van biodiversiteit, enzovoorts.

Bij een begrip als duurzaamheid of milieugebruiksruimte is ook de geogra-
fische manifestatie van het milieugebruik van belang. Hoe zijn onduurzame
en duurzame activiteiten over de wereld verdeeld? Het milieugebruik ligt in
sommige delen van de wereld aanmerkelijk hoger dan in andere delen van
de wereld. Landen in het Noorden veroorzaken een overbelasting van het
milieu, terwijl andere landen nog lang niet aan de grenzen van duurzame
milieubenutting zijn toegekomen. Een mogelijkheid om tegen onduurzaam-
heid in het geweer to komen is dan ook ondanks de onprettige sociaal-
economische effecten - het verplaatsen van aCtiviteiten naar een omgeving
waar,de schade van die activiteiten binnen de duurzame kaders blijft.
Ook wetenschap en techniek kunnen een bijdrage Ieveren aan oplossmgen
voor de duurzaamheidsproblematiek. Er zijn mensen - en daar zijn mijn
vakgenoten, de economen ijzersterk in die volhouden dat er daarom
eigenlijk geen duurzaamheidsprobleem is. Als iets opraakt of uitgeput raakt,
hebben wij zoveel vernuft tussen onze oren dat we dat wel veer kunnen
genereren door onze kennis en. het universitaire onderzoek to mobiliseren.
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Een eventueel probleem als hot opraken van bijvoorbeeld olie, wordt opge-
lost doordat wij kernfusie ontwikkelen of waterstof kunnen gaan gebruiken,
et cetera. Economen, met name Amerikaanse economen, blinken vaak uit
door een groot optimisme over innovatiemogelijkheden op technologisch
gebied en hebben dan ook niet zoveel boodschap aan vergaderingen over
duurzaamheid of limits to growth. Ze willen wel graag praten over verhoging
van de eco-efficiency of dat soort sterk technologische, aantrekkelijk klin-
kende termen, maar liever niet over limits to growth, maximale schaal van de
economie of een economie die zijn milieug'ebruiksruimte uitknalt.

Tot nu toe heb ik het over de biosfeer gehad als een voorraad'hulpbronnen
die wij kunnen aftappen als representanten van Homo sapiens. Als we dat een
beetje handig doen, hebben onze kinderen er ook nog wat aan. 'Dat is een
opvatting omtrent omgang met natuur die nogal wat aanhang vindt, in toe-
nemende mate ook in Nederland. Maar daarnaast is er ook een stroming die
iets ziet in de intrinsieke betekenis van andere levensvormen, en daarom het
standpunt huldigt dat zoiets als de milieugebruiksruimte niet alleen iets is
wat aan mensen ter beschikking staat maar ook aan panda's, korhoenders,
zonnedauw en allerlei andere soorten levende wezens.
Dit levert een tweede, ethisch probleem op bij de afbakening van de milieu-
gebruiksruimte of bij het invullen van de grenzen van duurzaamheid. Het
eerste probleem is de inschatting omtrent technologische innovaties, het
tweede hoe ver je wilt gaan met het oreten van soorten. De dodo, zoals u
allemaal weet, is door onze Nederlandse voorouders een aantal honderden
jaren geleden opgegeten. U kunt er alleen nog leuke afbeeldingen van bekij-
ken in Ards. Minder bekend is dat onze vissers de grote zeealk ongeveer
honderd jaar geleden opgegeten hebben, althans de laatste eieren daarvan.
Als we dat soort'zaken ongewenst vinden, zullen we moeten inschikken in
de milieugebruiksruimte teneinde plaats to maken voor andere soorten. Als
we Nationale parken instandhouden, doen we natuurlijk niet veel anders.

De milieugebruiksruimte moet dus worden gedeeld met andere soorten en
.met toekomstige generaties. Dat vergt letterlijk een andere levensbeschou-
wing, maar ook een maatschappijinrichting die met dat soort zaken rekening
kan houden. Er zijn daamaast allerlei practische meet- en afbakeningspro-
blemen, waar ik nu aan voorbij ga.
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= P. A. T.

Ik wil het hebben over de oorzaken van onduurzaamheid of milieudegra-
datie. In de milieuliteratuur is hiervoor een formule ontstaan die luidt: I =
PAT. Impact op het milieu is het product van Population, Affluence - dus
de hoeveelheid welvaart per hoofd van de bevolking - en een Technolo-
gieterm die de milieudruk per eenheid welvaart aangeeft. Het kan heel
interessant zijn om naar die losse componenten to kijken en to analyseren
hoe die milieudegradatie zich mogelijkerwijs zal kunnen ontwikkelen en wat
dat betekent voor duurzaamheid of onduurzaamheid.
Volgens VN-schattingen - die overigens een behoorlijke bandbreedte ver-
tonen - zal de wereldbevolking in 2040 tenminste het dubbele zijn van de
huidige bevolking. Gelet op de berekende gewenste economische groeivoe-
ten in het Zuiden en de feitelijke groeivoeten in het Noorden - dus de in-
tenties van maatschappijen - betekent dit dat in 2040 de hoeveelheid
milieu-impact die we genereren in het economisch proces kan oplopen tot
het tienvoudige van nu.
Er zijn mensen die zeggen dat onze huidige mondiale milieubelasting in
wezen op de rand is van nog duurzaam genoemd kan worden of wat
onduurzaam begirt to worden. Dus laten we de huidige milieubelasting eens
als norm aanhouden van wat nog net zou kunnen. Dat zou betekenen dat we
voor de uitdaging staan om de milieudruk per eenheid product met een
factor tien terug to brengen.
Dat is niet niks, maar overigens ook Been gigantisch mirakel. De concentratie
cadmium in de Rijn bijvoorbeeld, liep tussen 1970 en begin jaren negentig
met een factor tien terug en ook emissies van S02 zijn van eind jaren zestig
tot nu met een factor twee of drie teruggebracht. Dus het kan, soms in elk
geval, wel. Het kan zelfs heel vaak, alleen niet altijd even gemakkelijk. Bij de
energieproblematiek bijvoorbeeld, lopen we steeds tegen de maatschap-
pelijke weerstanden op die het met zich mee zou brengen om dit soort re-
ducties to bereiken.
De noodzakelijke reductie met een factor tien geldt niet voor alle materialen
en niet voor alle emissies en afvalstromen, maar wel voor die materialen en
die afvalstromen die er toe doen, die werkelijk schaars zijn.

Hoe kunnen dit soort reducties bereikt worden? In de eerste plaats denk ik
aan het ontwikkelen van nieuwe kennis en kunde in de beta-hoek, om to
ontdekken waar de grenzen van het draagvlak precies liggen. Specialisten
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op het gebied van de atmosfeer bijvoorbeeld, die zeggen of het inderdaad
safe is om een maximale temperatuurstijging van de atmosfeer van 0,1 graad
Celsius per decade toe to laten als een norm voor nag net niet onduurzame
stijging van de temperatuur.
Dat is een kant van de zaak: door verhoging van kennis en kunde een tech-
nologie proberen to ontwikkelen die met substantieel minder milieubelasting
gepaard gaat dan nu.

Mijn punt is dat dit niet voldoende is. Het is erg mooi om de technologische
innovatie to mobiliseren, maar ik denk niet dat daarmee de benodigde be-
perkingen gehaald zullen worden. Als het in die formule I = dan niet
alleen van T kan komen, kan 'I' dan wellicht worden beperkt door ver-
mindering van 'P?
Dus, ondanks de voorspellingen, geen verdubbeling van de wereldbevolking
(P)? Ik zou eerlijk gezegd niet weten hoe de wall van de bevolkings-
ontwikkeling tot stilstand kan worden gebracht. Er zijn nu eenmaal demo-
grafische structuren die het, voorzover ik weet, volstrekt onwaarschijnlijk
maken dat zo'n voorspelling naast ons neergelegd kan worden. Tenzij we
mondiaal Chinese modellen van geboortenbeperking gaan toepassen, maar
daar zal ik in elk geval niet voor pleiten.
Dat betekent dus dat ik ergens anders mijn heil moet gaan zoeken; het zal
niet in voldoende mate van T komen, de mogelijkheden om 'P' to manipu-
leren zijn beperkt, zodat ik toch bij 'A' uitkom: Affluence of welstand, de eco-
nomische kant van de zaak: productie en consumptiepatronen. Op de
conferentie in Rio de Janeiro waxen een aantal verb'ale. knokpartijen en een
daarvan is eigenlijk in een paar zinnen samen to vatten. Het 'Noorden' zei
tegen het 'Zuiden': jullie moeten minder kinderen geboren laten worden, de
eigenlijke aanjager van de milieuproblematiek en van de onduurzaamheid is
uiteindelijk het aantal exemplaren van Homo sapiens en die groei zit vooral
bij jullie. Dat laatste klopt ook: in het Noorden zal niet zoveel toename van
bevolking meer zijn, afgezien van migratie mogelijkerwijs, het meeste van
die verdubbeling van de bevolking zit inderdaad in het Zuiden. Waarop het
Zuiden natuurlijk antwoordde: een kind geboren in New Delhi eet aan-
merkelijk minder resources op dan een kind dat geboren wordt in "Delft of
Dallas. Dus wij kaatsen de bal gewoon terug, jullie moeten minder gaan
consumeren: ga 'consuminderen' en je productie- en consumptiepatronen
veranderen. Pas dan valt er met ons to praten over allerlei andere zaken.
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Elke aanval op het bevolkingsbeleid, of het afwezig zijn van een bevolkings-
beleid, in het Zuiden, werd gepareerd met een aanval op onze consumptie-
patronen, Ieefstijlen enzovoorts. Nederland heeft dat als een uitdaging op-
gepakt en heeft samen met Noorwegen geprobeerd om daar iets mee to doen
in OECD-verband (de club van de rijke gemdustrialiseerde landen). Deze
geindustrialiseerde landen hebben op hun agenda ruimte ingebouwd en
inmiddels wordt er links en rechts gepraat over wat die verandering van
productie- en consumptiepatronen moet inhouden. Dit wordt sterk gevoed
vanuit onderzoek van meer milieukundige en economische aard. Ik denk bij-
voorbeeld aan het rapport Sustainable Europe van het Wuppertal Instituut
voor Klimaat- en Energievraagstukken en onderzoek naar een Nederlandse
duurzame maatschappij, gedaan in opdracht van Milieudefensie ter voorbe-
reiding van de milieuconferentie in Rio.
Dit soort documenten wordt tegenwoordig naarstig bestudeerd op interna-
tionaal niveau, om to kijken wat de consequenties kunnen zijn in termen van
gewenst beleid, technologische mogelijkheden en wenselijkheden, en in ter-
men van de betekenis voor het Zuiden als wij ineens minder milieubelastend
gaan consumeren. Dit is een nieuwe discussie die voortkomt uit de confe-
rentie in Rio de Janeiro. en eigenlijk is dit naar mijn gevoel een van de
weinige winstpunten van deze conferentie. Bij andere voortvloeisels van Rio
houden we toch onze tenen krom, zoals hoe het nu bijvoorbeeld gaat met het
klimaatverdrag, de afspraken die landen in het Noorden maken over ener-
giereductie, koolstofreductie, emissiereductie, et cetera.

Noord-Zuid-

Een ander thema is de Noord-Zuid-verdeling en dat betekent een aanvulling
op de duurzaamheidsdiscussie. Laten we ervan uitgaan - , het mag een
factor 2 mis zijn - dat de milieubelasting met een factor 10 terug zou moe-
ten. Dat is een verhaal op mondiale schaal over het verbruik van hulpbron-
nen, het aantasten van biodiversiteit, het aanwenden van biomassa voor
menselijke activiteiten, het brengen van verzurende elementen in de atmos-
feer, `enzovoorts. Maar in relatie met de Noord-Zuid-verdeling en de bevol-
kingsverd'eling betekent het wel degelijk een groot probleem.
Even een heel. simpele calculatie: er wonen nu ongeveer 1 miljard mensen in
het Noorden en 4 miljard in het Zuiden en stel dat de milieudruk mondiaal
100 eenheden is. Dan zitten, en dan schat ik het nog voorzichtig in, vary die
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milieudruk zo'n 60 eenheden in het Noorden en zo'n 40 in het Zuiden. Dus
de milieubelasting per miljard mensen is een factor 60 (60 op 1) in het Noor-
den en een factor 10 (40 op 4) in het Zuiden. Daarvan afgeleid, en dat klopt
getalsmatig redelijk, is er natuurlijk een welstandsverschil: in het Noorden
wordt meer inkomen gegenereerd per hoofd van de bevolking.
Stel nu dat we zo humaan zijn dat we niet alleen naar een duurzaam riiveau
terug zouden willen gaan '- door de mondiale milieubelasting niet verder to
laten stijgen dan het huidige niveau - maar dat we de milieubelasting ook
rechtvaardig zouden willen verdelen: iedere wereldburger evenveel recht op
verzuring, evenveel. recht op olie, et cetera. In 2040 wonen er in het Noorden,
afgezien van migratie en dergelijke, ongeveer 1 miljard mensen en in het
Zuiden ongeveer 9 miljard. Bij een rechtvaardige verdeling zouden er per
miljard mensen dus 10 eenheden (100 eenheden milieubelasting op '10
miljard mensen) beschikbaar zijn, in het Zuiden zowel als in het Noorden.
Dit zou in het Zuiden betekenen dat men per hoofd evenveel milieubelasting
kan veroorzaken als nu gebeurt, nameljk van de huidige situatie van 40
eenheden vervuiling met 4 miljard mensen naar een situatie van 90 eenhe-
den met 9 miljard mensen. Dat lijkt redelijk in de hand to houden en bete-
kent misschien een reductie met een factor van 2 eenheden vervuiling per
eenheid product. In het Noorden daarentegen, waar maar 1 miljard mensen
wonen, mogen dan Been 60 eenheden vervuiling meer worden geiiruikt,
zoals nu gebeurt, maar slechts 10. Uit het oogpunt van rechtvaardigheid, bij,
een puur faire verdeling van de milieugebruiksruimte, houdt het Zuiden dus
de huidige 10 eenheden vervuiling per miljard mensen en ]ou het Noorden
terug moeten van 60 naar 10 eenheden milieubelasting...

Dit zijn natuurlijk slechts metaforen en rekentrucs, maar -ye geven aan dat
we met het gigantische probleem zitten dat het Noorden een slag terug moet
met een factor 6. Hetzij door extra technologie, hetzij door extra verandering
van consumptiepatronen, hetzij door het verplaatsen van economische
activiteiten naar het Zuiden en Oosten van deze planeet. Maar met dat
verhaal kunnen we in Europa nergens terecht, want dat kost werkgele-
genheid en daarmee maken we het morele appel dat vanuit duurzaamheid
en rechtvaardigheid op de consumenteri, producenten en werknemers in het
Noorden gedaan wordt, aardig groot. .

.

Maar hoe we er anders uit moeten komen, is een heel moeilijke problema-
tiek. Ik denk dat het zinloos is om op 'dit moment to gaan steggelen over de
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vraag of de benodigde reductie van milieubelasting een factor 10 of 8 of 12
moet zijn en of de rechtvaardigheidsreductie een factor 6 of 4 of 8 moet zijn.
We moeten langs alle sporen die ik genoemd heb aan de slag.
Ten eerste met technologische innovatie. Maar we zullen ook moeten denken
aan het verminderen van het milieubeslag per eenheid product en het
veranderen van consumptiepatronen. Meer de fiets en minder de auto,
enzovoorts. We zullen moeten proberen iets to doen aan beperking van de
bevolkingsgroei (maar nogmaals, dat is een buitengewoon penibel en precair
vraagstuk). We zullen er ook niet onderuit kunnen dat activiteiten zich op
een gegeven moment gaan verplaatsen. Voor een deel gaat dat min of meer
spontaan en natuurlijk: er is al heel wat verplaatsing van industriele,
economische activiteit naar landen als Singapore en Thailand en dat zal nog
wel even zo doorgaan. De economische groeicijfers in een land als China zijn
zeven keer zo hoog als in Nederland, dus er is al sprake van verplaatsing.
Maar ik vermoed dat we onze borst op dat punt behoorlijk nat moeten
maken.

Welvaart en inkomen

Het is niet echt een leuk verhaal. Maar het wordt minder erg als we ons
zouden kunnen voorstellen dat meer consumptie niet noodzakelijkerwijs ook
meer welvaart betekent. Er zijn nogal wat berekeningen die aanwijzen dat
het maar de vraag is of onze welvaart ondanks de economische groei sinds
1970 wel gestegen is. De productie kan toenemen, maar afhankelijk van de
definitie van het begrip welvaart hoeft productiegroei niet automatisch met
welvaartsgroei gepaard to gaan. Dat is een punt waar veranderingen
denkbaar zijn.
Productiepatronen kunnen veranderen als consumptiepatronen veranderen,
en verandering van consumptiepatronen hoeft helemaal niet to betekenen
dat mensen zich minder goed of voelen. Dat idee is overigens niet makkelijk
voor het voetlicht to krijgen, maar het verklaart een klein beetje waarom op
dit moment bijvoorbeeld een organisatie als Milieudefensie betrekkelijk
lichtvoetig haar Duurzaam Nederland aan de man en de vrouw probeert to
brengen. Door to laten zien dat 'consuminderen' helemaal niet zo'n ramp is:
iemand kan nog steeds, als dat nou zo perse moet, een keer met vakantie
naar Antarctica, alleen is dan de koek wel op en kun je daarna niet meer
naar de Costa Brava.
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We moeten dus keuzes maken, we kunnen onze consumptiepatronen
veranderen en erover gaan nadenken. Een 'economie van het genoeg' zoals
het ook wel genoemd wordt, lijkt zich als een wenselijkheid aan to kondigen.
Of die zich ook zal manifesteren, dat is punt twee en daar ben ik als descrip-
tief en analytisch econoom aanmerkelijk sceptischer over dan ik ben als ik na
vijven wel eens nadenk over hoe het er zou moeten uitzien op deze planet.

Dit alles is een punt van verandering waar we aan zullen moeten toegeven.
De verandering in kennis en kunde, de innovatie, daar heb ik het al uitvoerig
over gehad. Ik wil nog even heel kort op een ander punt wijzen en dat is
verandering van maatschappelijke instituties. Want dit soort innovaties in
consumptiepatronen, in investeringen in technologie en wetenschap en
dergelijke, komen niet zomaar tot stand. Heel kort door de bocht gezegd: dat
vergt niet_ een terugtredende overheid op terreinen als wetenschap, techno-
logie, milieu, economie en consumptie, maar juist een naar oren tredende

overheid. In onze democratie is dat alleen mogelijk bij een voldoende groot
draagvlak in de maatschappij.

Ik wil het afronden. Ook de Universiteit Utrecht kan op verschillende terrei-
nen een bijdrage van betekenis leveren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan aard-
wetenschappen, biologie, toxicologie, natuurwetenschap en samenleving en
de sociale wetenschappen. Ik zou daarom graag een beetje positief willen
eindigen: laten we in vredesnaam op universiteiten doorgaan om onderzoek
en onderwijs op de toer van duurzaamheid to krijgen.
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Is duurzaamheid meetbaar?

A.H.E. van Hengel

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.

29



A.H. E. van Hengel

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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Doelstellingen en werkwijze ecooperation

P. S. Lammers

inleiding

'Gezien het verschillend aandeel dat zij leveren aan de mondiale achteruit-
gang van het milieu hebben staten gemeenschappelijke, maar gedifferen-
tieerde verantwoordelijkheden. De ontwikkelde landen erkennen de verant-
woordelijkheid die zij dragen in het internationale streven naar duurzame
ontwikkeling gezien de druk die hun samenlevingen leggen op het mondiale
milieu (...).' Aldus de Slotverklaring van UNCED.
Nederland heeft ook in de duurzame-ontwikkelingsverdragen een eigen
verantwoordelijkheid. De voorwaarden waaronder in Nederland duurzame
ontwikkeling op basis van wederkerigheid, gelijkwaardigheid en participatie
kan worden bevorderd, verschillen van die in Costa Rica, Bhutan en Benin.
Ecooperation heeft in 1995 doelstellingen en een werkwijze geformuleerd die
specifiek betrekking hebben op Nederland.
Centraal in de missie van Ecooperation staat minder beslag op en gelijkere
verdeling van mondiale milieugebruiksruimte. Dit veronderstelt de over-
gang van een klassiek ontwikkelingsmodel naar een duurzame-ontwikke-
lingsmodel. Dit is een langere termijnperspectief.

beslag milieugebruiksaruimte

duurzaam beslag
op milieu-

gebruiksruimte

per capita

welvaart,
per capita`
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De missie is vertaald in drie doelstellingen:

1. het verhelderen en in kaart brengen van de implicaties van het duur-
zame-ontwikkelingsmodel;

2. samen met overheden, bedrijven .en maatschappelijke organisaties voor-
beelden creeren van win-win-winsituaties die duurzame ontwikkeling
bevorderen in Nederland, in de partnerlanden en mondiaal;

3. stimuleren dat anderen deze voorbeelden navolgen zodat het duurzame-
ontwikkelingsmodel de norm wordt.

In dit hoofdstuk staat beschreven, hoe deze lange-termijndoelstellingen in
1995 zijn uitgewerkt.

Verhelderen implicaties duurzame ontwikkelingsmodel

Het in kaart brengen en verhelderen van de implicaties van het duurzame-
ontwikkelingsmodel gebeurt in drie stappen: prioriteiten stellen; mogelijk-
heden aanreiken; haalbaarheid vaststellen. De rol van Ecooperation is stimu-
lerend en initierend.

A. Prioriteiten stellen:

Duurzame ontwikkeling is een containerbegrip. Dit leidt gemakkelijk tot
fragmentatie. Het uitdijen over een groot aantal onderwerpen gaat ten
koste van de noodzakelijke verdieping. Daarom zijn tijdens de in 1995
gehouden Periodieke Beleidsoverleggen thematische prioriteiten voor de
samenwerking vastgesteld.
De keuze voor deze thema's werd vooral bepaald door het bestaan van
raakvlakken tussen Nederland en de partnerlanden. Raakvlakken kun-
nen verwijzen naar: 'global commons'(zoals biodiversiteit); gelijksoortige
problemen (zoals het gebruik van pesticiden in de landbouw) en onder-
linge relaties (zoals handelsrelaties).
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Overzicht prioritaire thema's

energie/ klimaatverandering
biodiversiteit
milieu en handel
duurzaam landgebruik
cultuur/sociale ontwikkeling
stedelijke ontwikkeling

Costa Rica Bhutan Benin

* *

*

*

*

*
*

*
*

*

B. Mogelijkheden aanreiken:

Een meer rechtvaardige verdeling van milieugebruiksruimte is niet alleen
vanuit morele overwegingen wenselijk. Tijdens UNCED is vastgesteld,
dat zonder gelijkere verdeling van milieugebruiksruimte een gezamen-
lijke aanpak van internationale en mondiale milieuproblemen wordt be-
moeilijkt. Dit zou ook voor Nederland nadelige gevolgen hebben. Daar-
om ondersteunt de Nederlandse regering een meer rechtvaardige verde-
ling.

De invalshoek van mondiale milieugebruiksruimte voegt iets toe aan
klassieke ontwikkelingssamenwerking. Het duurzame-ontwikkelings-
model im-pliceert namelijk dat Nederland het beslag op milieugebruiks-
ruimte terugdringt en bijdraagt aan een meer gelijke verdeling. Daarmee
staat de samenwerking met Costa Rica, Bhutan en Benin zowel in de con-
text van het buitenlands beleid als het binnenlands beleid.
De vraag is hoe een abstract concept van minder beslag op en herver-
deling van milieugebruiksruimte praktisch gestalte krijgt? De verdragen
zijn een instrument om dat to onderzoeken. Hierbij bestaan twee centrale
vraagstukken: operationalisering en draagvlak. Deze vraagstukken worn
den uitgewerkt aan de hand van de gekozen thematische prioriteiten (zie
A). In de uitwerking is het belangrijk om vast to stellen in welke mate
actoren in Nederland bereid zijn om mee to werken aan herverdeling van
milieugebruiksruimte. Dit betekent dat Nederlandse 'stakeholders' zich
uitspreken over relevant en haalbaar geachte vormen van operationali
sering. In 1995 heeft Ecooperation beter inzicht gekregen in de mogelijk-
heden om op prioritaire themagebieden inhoud to geven aan minder be-,
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slag open herverdeling van milieugebruiksruimte. Voor een aantal van
deze thema's (eriergie/klimaatverandering, bio-diversiteit en landbouw)
heeft Ecooperation in kaart laten brengen hoe minder beslag op en gelij-
kere verdeling. van milieugebruiksruimte geoperationaliseerd kunnen
worden.

Voorbeelden van themadocumenten met opties voor de invulling van
wederkerigheid:

Centrum voor Energiebesparing; Opties voor de invulling van weder-
kerigheid op energiegebied.
AidEnvironment; The sustainable development agreements and bio-
logical diversity' (februari 1995) t.b.v. de periodieke beleidsoverleg-
gen met Costa Rica, Bhutan en Benin.
Paulo Freire Stichting; 'Landbouw in Nederland op weg naar duur-
zaamheid' (januari 1995) t.b.v. de periodieke beleidsoverleggen met
Costa Rica, Bhutan en Benin.

C. Haalbaarheid vaststellen:

Rond ieder prioritair thema zijn belanghebbenden gegroepeerd. Dit
kunnen bedrijven, overheden, en/ of maatschappelijke organisaties zijn.
Ecooperation brengt ze samen, presenteert de opties (zoals onder B
genoemd) en laat de 'stakeholders' vaststellen welke opties relevant en
haalbaar zijn. In 1995 werden dergelijke bijeenkomsten pndermeer geor-
ganiseerd rond de thema's energie/klimaatveraridering en biodiversiteit.
Deze besprekingen leerden dat opties meer steun genieten naarmate ze
algemener en 'zachter' dus minder beleidsverplichtend zijn; en minder
steun naarmate ze specifieker en 'harder' dus meer beleidsverplichtend
zijn.

Het creeren van win-win-winsituaties

Het verhelderen van de implicaties van het duurzame-ontwikkelingsmodel
gebeurt in de drie bovenomschreven stappen. De logische vierde stap is
gericht op implementatie van de haalbare mogelijkheden d.m.v. projecten
die duurzame ontwikkeling bevorderen in Nederland, de partnerlanden en
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mondiaal. Deze stap is dus gericht op de tweede doelstelling: het creeren
van win-win-winsituaties. In deze stap spelen 'stakeholders' uit zowel
Nederland als de partnerlanden een primaire rol. Zij formuleren en imple-
menteren immers de betreffende projecten.

Projecten die in 1994 en 1995 zijn goedgekeurd, zijn in het algemeen meer
gericht op het creeren van voorwaarden voor en geleidelijke identificatie
van win-win-winsituaties dan op implementatie van dergelijke win-win-
winsituaties:

A. Voorwaarden creeren:

Veel nadruk ligt op het stimuleren en institutionaliseren van dialoog tus-
sen belanghebbenden en homologe organisaties op de prioritaire thema-
gebieden. Dit wordt beschouwd als een investering in de toekomst van
een langdurige samenwerking. De Memorie van Toelichting op de rijks-
begroting Ontwikkelingssamenwerking van 1996 ondersteunt deze ge-
dachte van een procesbenadering: 'het opbouwen van een (vertrouwens)
relatie tussen de partners vergt tijd en inspanning en gaat uit van een
langdurige samenwerking met verplichtingen aan beide kanten.' (pag.
147)
De dialoog in het kader van de duurzame-ontwikkelingsverdragen ver-
schilt bovendien van de dialoog in traditionele ontwikkelingssamen-wer-
king omdat de agenda mede is gericht op de Nederlandse situatie en
duurzaamheidsproblemen. Dit veronderstelt de inschakeling van Neder-
landse actoren die traditioneel niet op het terrein van ontwikkelings-
samenwerking actief zijn en die primair op Nederlandse duurzaam-
heidsproblemen zijn georienteerd. In 1995 was circa 50% van de partici-
panten in delegaties, werkgroepen en Raad van Advies afkomstig uit
organisaties die niet primair op ontwikkelingssamenwerking zijn gericht.
Ook was sprake van een evenwichtige spreiding van missies over de vier
landen, dat wil zeggen evenveel missies van Nederland naar de partner-
landen als omgekeerd.

B. Geleidelijke identificatie:

De ontwikkeling van win-win-winsituaties vereist ook tijd en inspanning
omdat/zolang Nederlandse belanghebbenden herverdeling van milieu-
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gebruiksruimte ervaren als een win-win-verliessituatie. De partnerlanden
en het mondiale milieu zouden daarbij de baten ontvangen, maar de
lasten liggen bij Nederland, dat immers moet'inleveren'.

Stel dat iedere wereldburger gelijke aanspraken heeft op het wereld-
milieu en dat ongelijkheden (financieel) worden gecompenseerd. Op
basis van enkele simpele veronderstellingen 'kunnen dan de financiele
consequenties voor de vier verdragslanden in kaart worden gebracht
voor emissies van CO2:

Benin Bhutan Costa Rica Nederland
C02 in mld kg
- uitstoot 0,4 0,1 2,7 182,1

- recht 16,4 5,4 10,7 51,1

- over/tekort 16,1 5,3 8,0 -129,0

Financiele gevolgen
-in mldDfl 1,61 0,53 0,80 -12,90

- in Dfl per inwoner 347 351 265 -863

als % BNP 92% 201% 16% -5%

In deze situatie is sprake van (financiele) herverdeling en een stimulans
tot minder C02-gebruik. Vanwege de financiele consequenties wordt
deze win- win-winsituatie door veel actoren in Nederland als een
win-win-verlies-situatie ervaren.

Bron: Centrum voor Energiebesparing; Invulling van wederkerigheid op energiegebied.

Rapport in opdracht van stichting Ecooperation.

De uitda,ging waarvoor Ecooperation staat is om - het door Nederlandse
belanghebbenden ervaren - verlies in winst om to zetten. bit is een gelei-
delijk proces. Kleine stappen op kortere termijn (educatie en voorlichting;
onderzoek; proefprojecten; acties) dienen daarbij als springplank naar
verdergaande (beleids)stappen. Hierin kunnen ook de partnerlanden -een
rol spelen.
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Stimuleren tot navolging

De derde doelstelling van Ecooperation is anderen to stimuleren tot navol-
ging, c.q. samenwerking op basis van wederkerigheid, gelijkwaardigheid en
participatie. Deze doelstelling is dus gericht op verbreding en vertaalt zich in
eerste instantie in informatieverstrekking in binnen- en buitenland. In 1995 is
deze doelstelling op terughoudende wijze uitgewerkt. De reden is, dat de
verdragen nog niet door het Nederlands parlement zijn geratificeerd. Een
'proeftuin' die nog niet wettelijk is verankerd, dient vooral in het buitenland
met voorzichtigheid ten voorbeeld to worden gesteld. Uiteraard heeft Eco-
operation zich daarnaast wel ingespannen om het draagvlak voor de ver-
dragen in Nederland to verbreden (zie par.4.5.).

Er zijn afspraken gemaakt, o.a. tijdens Periodieke Beleidsoverleggen, over
meer actieve informatieverstrekking naar het buitenland. Zo is besloten dat
het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking een circulaire opstelt ten
behoeve van. Nederlandse ambassades en VN-vertegenwoordigingen. Deze
afspraken zullen na de ratificatie worden uitgevoerd.

De terughoudende opstelling van Ecooperation, verhindert niet dat anderen
het initiatief nemen om over of naar de verdragen to informeren. In 1995 zijn
op deze manier buitenlandse donoren, medefinancieringsorganisaties en
andere instellingen op de hoogte gesteld. Er werden ondermeer gesprekken
gevoerd met Swedish International Development Authority (SIDA) uit
Zweden; CIDA (Canada); Swiss Coalition of Development Organizations
(Zwitserland); Japan Centre for a Sustainable Environment and Society;
DANCED (Denemarken); World Resources Institute; Wereldbank; Global
Environmental Facility (GEF); European Institute for Environmental Policy;
Rockefeller Foundation en Bellagio Forum.

Daarnaast vond tijdens verschillende VN-conferenties (Vrouwenconferentie
in Beijing; conferences of parties van Klimaat- en Biodiversiteitsverdrag)
overleg plaats tussen delegaties uit de verdragslanden. Over, de resultaten
werden ook de andere deelnemende landen geinformeerd.

De partnerlanden en de Nederlandse vertegenwoordigingen in de partner-
landen informeren andere donoren die in Costa Rica, Bhutan en Bening aan-
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wezig zijn ook over de verdragen. Voor de Bhutaanse overheid dient het
verdragsmodel als voorbeeld voor de samenwerking met andere donoren. In
Bhutan is ook een folder verschenen over het duurzame-ontwikkelings-
verdrag met Nederland.

'My challenge to you` is do you, members of IULA, who regard the 21ste
century as the new global era of people-centred localism, do you dare to take
up this challenge and conclude such sustainability agreements on a large
scale,with each other?'

(Minister Pronk; speech International Union Local Authorities; Den Haag,..)
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C.H. Addink

Inleidende opmerkingen

Het Bureau Studium Generale van de Universiteit Utrecht (UU) heeft mij uit-
genodigd een korte uiteenzetting to geven van de activiteiten van de UU in
het kader van de duurzaamheidsverdragen. Ik ben vanuit het verleden als
milieuwetgevingsjurist bij het Ministerie van VROM en thans in mijn hui-
dige functie als universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht, met in-
begrip van het milieurecht, nauw betrokken bij het onderwerp.

Het is mijn bedoeling eerst iets to schetsen over de betrokkenheid vats de UU
bij de duurzaamheidsverdragen, vervolgens zal ik enkele concrete projecten
en projectvoorstellen noemen en tenslotte wil ik u de ontwikkelingen laten
zien die gaande zijn met betrekking tot onderzoeks- en onderwijs-projecten.

Ontwikkeling betrokkenheid UU bij duurzaamheidsverdragen-
landen

Motivatie voor de betrokkenheid
Wie het Utrechts Universiteitsblad van begin februari 1996 nog voor de geest
heeft, kan zich herinneren dat daarin het een en ander stond over de betrok-
kenheid van de universiteit in de Stichting Tresor. De universiteit heeft ten
behoeve van natuurbescherming een stuk tropenbos gekocht in Frans
Guyana. Medewerkers van de Botanische Tuinen zijn daarmee aan de gang
gegaan en botanici en anderen worden steeds enthousiaster.

Wanneer u bij die artikelen niet alleen naar de prachtige foto's heeft gekeken
maar ook de tekst heeft gelezen, dan zal het u snel duidelijk zijn geworden
dat het niet een kwestie is van snoepreisjes naar een ver land voor mede-
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werkers van de universiteit maar veeleer een kwestie van idealisme en en-
thousiasme.
Bij bestudering van de problematiek blijken zich allerlei wetenschappelijk
relevante vragen voor to doen die zowel voor het onderwijs als voor het
onderzoek van groot belang zijn.

In zekere zin geldt dat ook voor de betrokkenheid van de UU bij de duur-
zaamheidsverdragen. Er zijn een aantal mensen bij de universiteit die in dat
kader met idealisme en enthousiasme wetenschap bedrijven.

Het beleid van de UU
De werkzaamheden van evenbedoelde medewerkers zijn als volgt beleids-
matig ingekaderd. In de eerste plaats maak ik enkele opmerkingen over het
ontwikkelingsplan '95-'99 van de UU en in de tweede plaats zal ik ingaan op
de netwerken die inmiddels door de universiteit zijn ontwikkeld.

A. Het ontwikkelingsplan '95-'99 UU
De Utrechtse Universiteit heeft een ontwikkelingsplan '95-'99; dat plan
vormt de basis voor het strategisch beleid van deze universiteit zowel ten
aanzien van het onderzoek als ten aanzien van het onderwijs.

Een van de vijf thema's van het ontwikkelingsplan betreft duurzame ont-
wikkeling.
Dit thema is in het plan langs de volgende drie hoofdlijnen uitgewerkt:

het verbinden van onderzoeksinspanningen (waarondei samenwerking
beta- en gamma-disciplines en samenwerking Noord-Zuid);
het vergroten van het onderwijsaanbod op het gebied van de duurzame
ontwikkeling (bij diverse faculteiten, hier en elders);
het integreren van de duurzaamheid in de bedrijfsvoering (het interne
milieubeleid van deze universiteit). .

In het ontwikkelingsplan wordt Costa Rica genoemd als een van de landen
waarmee samenwerkingsprogramma's zijn opgebouwd.
Het land heeft daarmee prioriteit gekregen in het onderzoeks- en onderwijs-
beleid van deze universiteit.
Daarmee ben ik dichter gekoinen bij' de duurzaamheidsverdragen zoals die
in dit kader aan de orde zijn.
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B. Netwerken

Voorts participeert de UU in drie netwerken op het gebied van de milieu-
problematiek.
Het zijn netwerken die met steun van de Europese Commissie zijn opgezet
in het kader van het Alfa-programma: een uitwisselingsprogramma tussen
universiteiten landen uit de Europese Unie en landen uit Latijns Amerika.

In de eerste plaats het ANDES-Alfa netwerk; het hoofddoel van dit netwerk
is het bestuderen van de milieuproblematiek en de duurzame ontwikkeling.
De thema's van het netwerk zijn: regionale integratie, openbare administratie
(overheid), economie, landbouwontwikkeling en rurale en stedelijke plan-
ning. De coordinator is professor Bernardo, hoogleraar aan de universiteit
van Sao Paolo, Brazilie.
Universiteiten uit de volgende landen participeren; in Midden-Amerika:
Venezuela, El Salvador, Colombia en Chili; in West-Europa: Nederland,
Engeland, Belgie en Italie.

In de tweede plaats het EULA-netwerk; het hoofddoel is milieu en de weten-
schap van het mariene milieu. De coordinator is professor Faranda van de
universiteit van Genua (Italie).
Universiteiten uit de volgende Midden-Amerikaanse landen doen mee:
Chili, Costa Rica en Peru; vanuit Europa universiteiten in: Nederland,
Spanje, Italie en Portugal.

In de derde plaats het IRETE-netwerk; het hoofddoel is interdisciplinair
onderzoek naar maatschappelijke en technische aspecten van besluiten en
besluitvormingsprocessen op het gebied van milieu. De coordinatie ligt bij
de technische universiteit van Darmstadt.
Universiteiten uit de volgende landen doen mee: Costa. Rica. Brazilie en in
West-Europa: Duitsland, Portugal en Nederland.

De drie netwerken die pas de laatste paar jaar tot stand zijn gekomen, heb-
ben de volgende elementen gemeenschappelijk:

de samenwerking tussen diverse Europese en Latijns Amerikaanse uni-
versiteiten;
het onderwerp betreft steeds de gehele milieuproblematiek danwel on-.
derdelen daarvan;
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de UU en de universiteit van Costa Rica (UCR), beide overheidsuniver-
siteiten, participeren in alle drie netwerken.

Samenwerking met Costa Rica
Hoe is de samenwerking met Costa Rica tot stand gekomen?

Al vanuit het verre verleden waren er incidentele contacten van met name
de faculteit Diergeneeskunde (en andere faculteiten) met de UNA, de
tweede overheidsuniversiteit in Costa Rica.
Een injectie krijgt de samenwerking tussen Costa Rica en Nederland op uni-
versitair niveau door een bezoek van vertegenwoordigers van Costa Rica
(waaronder universitaire vertegenwoordigers) aan de UU in September 1993.
Bij die gelegenheid is door diverse faculteiten to kennen gegeven op ver-
schillende manieren. samenwerking te willen op universitair niveau. Een lijst
met mogelijke terreinen van samenwerking is toen overhandigd.. Aan de
hand van die lijst zijn er van de kant van Costa Rica prioriteiten gesteld ten
aanzien van de gebieden waarop men samenwerking wilde.

In de loop van 1994 wordt opnieuw door een vertegenwoordiger van de
UCR (dr. Rosendo Pujol) een bezoek gebracht aan de UU. Bij dat bezoek is
naar voren gebracht dat het wenselijk zou zijn om tegen het einde van het
jaat een workshop- in Costa Rica to organiseren met betrekking tot de afval-
stoffenproblematiek.
Eind november 1994 is die workshop gehouden waarbij deskundigen uit
,zowel Costa Rica als uit Nederland inleidingen hebben -gehouden. Door
vertegenwoordigers van Utrecht zijn inleidingen gehouden over 'de afval-
stoffenregelgeving', 'de milieueffectrapportage , bij afvalinrichtingen' en
'toxicologische aspecten bij de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen'.
Vanuit de universiteit van Wageningen is gesproken over 'het composteren
van afvalstoffen' en vanuit de universiteit van Eindhoven over 'het verbran-
den van afvalstoffen'. .

Een vergelijkbare bijeenkomst is omstreeks diezelfde tijd in Costa Rica ge-
houden met betrekking tot de waterproblematiek, Ook daar zijn in de vorm
van verschillende inleidingen allerlei aspecten van de waterproblematiek
aan de orde geweest.
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Begin 1995 hebben de vijf Nederlandse inleiders bij de afvalstoffen-work-
shop een groot alomvattend onderzoeksvoorstel 'afvalstoffen' aan de coun-
ter-parts in Costa Rica gedaan met betrekking tot de afvalstoffenproblema-
tiek in Costa Rica. Dit blijkt een to ambitieus plan.

Vervolgens is op verzoek van de Costa Ricaanse juristen het juridische deel
van het totale onderzoeksvoorstel 'afvalstoffen' in juni 1995 afgesplitst en in
overleg met vertegenwoordigers van de UCR en AMBIO verder ontwikkeld.
Voorts heeft de water-workshop ertoe geleid dat er (mede door de UU) on-
derzoeksvoor9tellen zijn ingediend, ondermeer met betrekking tot de
grondwaterproblematiek in de Centrale Vallei, het gebied rond San Jose.

In september 1995 organiseert het onderzoeksinstituut van de juridische
faculteit van de UCR een driedaagse bijeenkomst over de ontwikkeling van
het milieurecht in Costa Rica.
Mij is gevraagd om tijdens die bijeenkomst een inleiding to houden over het
afvalstoffenrecht in Nederland, mede in het licht van de ontwikkelingen in
de Europese Gemeenschap.
Voorts heb ik, op verzoek, enkele aspecten behandeld van de handhaving
van het milieurecht en van de rechtsbescherming op het gebied van het
milieurecht.
Tijdens dat verblijf is gesproken met vertegenwoordigers van de universiteit
en ngo's over de mogelijkheden om een multidisciplinair onderzoek to ver-
richten terzake van de implementatie van het biodiversiteitsverdrag in het
algemeen en over de toepassing daarvan op enkele terreinen. Genoemd zijn
toen: het bosbeheer en de in- en uitvoer van bijzondere planten en dieren.
Afgesproken is dat zowel binnen Costa Rica als binnen Nederland die ge-
dachten verder zouden worden ontwikkeld.

Tenslotte is begin 1996 een groep van circa tien Costa Ricaanse studenten
van verschillende faculteiten die zich in de milieuproblematiek.verdiepen
(onder begeleiding van docenten) bij de UU op bezoek geweest.
Dit is in het kader van een uitwisselingsprogramma dat twee jaar geleden
gestart is door de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Daarbij wordt een
groep studenten in de gelegenheid gesteld om gedurende circa drie weken
in Costa Rica c.q. Nederland kennis to maken met milieuvraagstukken.
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Bij het bezoek aan Utrecht is eerst algemene informatie verstrekt over on-
derwijs- en onderzoeksmogelijkheden in Utrecht voor buitenlandse studen-
ten. Voorts zijn twee lezingen gehouden door vertegenwoordigers van
milieukunde en twee lezingen door vertegenwoordigers van de juridische
faculteit.

Naar aanleiding van een evaluatiebijeenkomst met vertegenwoordigers van
de diverse betrokken universiteiten op 17 januari 1996 in Rotterdam zijn er
nieuwe ontwikkelingen aan de gang.
Een eerste gedachte is om de uitwisseling to verbreden in een aantal opzich-
ten: meer universiteiten erbij betrekken en zowel het onderwijs en het on-
derzoek in onderlinge samenhang daarbinnen een plaats geven.
Daarmee hangt samen een tweede gedachte: de uitwisseling een meer we-
tenschappelijk karakter to geven. Het volgen van wetenschappelijk onder-
wijs en het doen van wetenschappelijk onderzoek gedurende een langere
periode, waarbij wordt gedacht aan een periode van drie tot negen maan-
den?
Een derde gedachte is om aan de uitwisseling een meer permanent karakter
to geven. In dat verband zullen er veertiendaagse intake-courses moeten
worden gegeven, zowel in Nederland voor Nederlandse studenten door
Costa Ricaanse docenten en in Costa Rica door Nederlandse docenten.

Enkele voorbeelden van concrete projecten

Tot welke concrete projecten op het gebied van onderwijs en onderzoek
heeft het voorgaande nu geleid? Uit het volgende overzicht zal blijken dat de
meeste projecten thans nog voorstellen zijn en dus nog moeten worden
goedgekeurd en gefinancierd.

Onderzoeksprojecten `

a. Het eerste projectvoorstel is inmiddels geaccepteerd en is than in uitvoe-
ring genomen. Het betreft het onderzoek naar de grondwaterproblema-
tiek in de regio San Jos&

b. Twee onderzoeksvoorstellen zijn in oktober/november 1995 ter financie-
ring ingediend; het betreft een vierjarig aio-onderzoek inzake afvalstof-
fenregelgeving door een Costa Ricaanse aio en een onderzoek voor 11/2
jaar (handhaving milieurecht) door een medewerker van de UCR.
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c. Twee onderzoeksvoorstellen zijn in voorbereiding: het betreft een multi-
disciplinair onderzoek inzake de implementatie van het biodiversiteits-
verdrag en een onderzoek deskundigenadvisering ten behoeve van de
rechter in milieuzaken.

d. De verbreding van het onderzoek naar de implementatie van het biodi-
versiteitsverdrag tot alle drie landen waarmee Nederland duurzaam-
heidsverdragen heeft gesloten: Nederland, Costa Rica, Benin en Bhutan.

Onderwijsprojecten
Naar aanleiding van het al eerder genoemde uitwisselingsproject tussen de
Erasmus Universiteit en enkele universiteiten uit Costa Rica zijn de volgende
activiteiten gaande:
a. Het verzamelen van een volledig overzicht van Engelstalige vakken op

het gebied van de milieuproblematiek aan alle universiteiten van zowel
Costa Rica als Nederland.

b. Het opzetten van twee veertiendaagse cursussen 'Inleiding milieupro-
blematiek' zowel in Costa Rica als in Nederland, die er voorts toe dienen
om studenten concrete keuzen to laten waken terzake van to volgen on-
derwijs en onderzoek in die landen gedurende een bepaalde periode.

c. Het zoeken naar financien om een en ander to realiseren waarbij ook de
beurzenproblematiek voor studenten aan de orde komt.

Ontwikkelingen ten aanzien van de inhoud van de projecten

Overziet men than het scale van onderzoek- en onderwijsprojecten waarbij
de UU - via verschillende faculteiten - betrokken is, dan kunnen de vol-
gende ontwikkelingen worden gesignaleerd.

Eerst ten aanzien van onderzoek:
hoewel aanvankelijk de samenwerking met Costa Rica beperkt was tot de
UNA, komt than de UCR - de tweede overheidsuniversiteit - steeds
meer in beeld, alsmede ngo's en bedrijven;
er is een grote diversiteit ten aanzien van de onderzoeksprojecten zowel
wat de duur betreft, als wat betreft het type onderzoek (studenten- onder-
zoek, aio-onderzoek en medewerkersonderzoek;
ten aanzien van de onderzoeksprojecten wordt het onderzoek veelal uit-
gevoerd in - en daar ligt ook het accent - Costa Rica en wordt Neder-
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land/Europa gebruikt als vergelijkingsmateriaal, en met het laatste pro-
ject terzake van.de implementatie van het biodiversiteitsverdrag wordt in
dezelfde mate en omvang.onderzoek verricht zowel in Costa Rica als in
Nederland;
het duurzaamheidsproject geeft ook anderszins belangrijke ontwikke-
lingen weer:
a. van mono- naar multidisciplinair onderzoek;
b. van onderzoekssamenwerking met een land naar samenwerking tus-

sen alle vier de landen die de duurzaamheidsverdragen hebben
gesloten.

Nu ten aanzien van onderwijs:
de huidige vrijblijvende uitwisseling van studenten wordt serieuzer aan-
gepakt;
niet slechts incidenteel een lezing aanhoren en uiteindelijk een verslag
van de reis schrijven, maar het volgen van vakken in relatie tot het to ver-
richten wetenschappelijk onderzoek;
de verbreding van het onderwijs waarbij naast het volgen van reguliere
Engelstalige vakken, de vorm van de veertiendaagse cursussen 'Inleiding
in de milieukunde' zowel in Nederland als in Costa Rica vele instroom-
mogelijkheden zal bieden zowel hier als daarginds.

Conclusies

Ik kom tot een afronding. Mijn opdracht was informatie to geven over de bij-
drage van de UU bij de uitvoering van de duurzaamheidsverdragen.
Het zal u wel duidelijk zijn geworden dat deze universiteit via allerlei fa-
culteiten een stimulerende rol vervult .op het gebied van onderwijs en on-
derzoek.
Het zijn vooral de duurzaamheidsverdragen die dit mogelijk hebben ge-
maakt en de UU heeft daarop actief ingehaakt.

Betrek ik dit nu op de UU en vergelijk ik dat met de meer traditionele sa-
menwerkingsvormen op het gebied van het onderwijs en onderzoek, dan
valt mij het volgende op.
Naas't de gelijkwaardigheid vormt de wederkerigheid '- zowel via de on-
derzoeksprojecten als via de onderwijsprojecten - een belangrijk kenmerk
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De bijdrage van de Universiteit Utrecht
aan de uitvoering van de duurzaamheidsverdragen

bij de projecten. Op deze wijze is er sprake van een vernieuwende aanpak
van onderwijs- en onderzoeksprojecten.
De Nederlandse regering, Ecooperation en alle aridere betrokkenen verdie-
nen onze volledige steun bij de verdere uitvoering van de duurzaamheids-
verdragen.
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Drie lijnen van duurzaam bouwen

C.A.J. Duijvestein

Duurzaam bouwen is het op een dusdanige manier bouwen dat gedurende
de gehele levensloop van het gebouw en de gebouwde omgeving zo min
mogelijk milieuproblemen ontstaan.

Voor duurzaam bouwen zijn drie hoofdlijnen belangrijk: de stromen, de
gebieden en de actoren (Tjallingii '92).

Stromen

Voor duurzaam bouwen is het noodzakelijk dat de stromen zoveel mogelijk
worden omgevormd tot kringlopen.
Het kenmerkende van stromen is de beweging, waarbij de bekende milieu-
zaken aan de orde zijn, zoals energie, water, bouwmaterialen, voedselpro-
ductie, verkeer en afval. Bij het denken in stromen is het systeemdenken ons
behulpzaam; daarbij worden complexe zaken vereenvoudigd weergegeven.
Het door de ecologen G. van Wirdum en Chr. van Leeuwen ontwikkelde
'ecodevice' is een goed hulpmiddel om de stromen weer to geven. Bij dit
ecodevice zijn er stromen IN en UIT en worden er stromen tegengehouden
en vastgehouden. Deze stromen gaan door gebouwen, buurten, wijken en
steden. Hoe smaller en trager de stromen zijn, des to beter is het voor het
milieu.

IN

Figuur 1

UIT

tegenhouden ) gebouw ) vasthouden

Het ecodevice als vereenvoudiging van de werkelijkheid.

65



C.A.J. buijvestein

De driestappen-strategie is ontwikkeld als hulpmiddel om de stromen via
bouwkuridige en stedebouwkundige middelen to beheersen. Zowelaan de
IN-kant als aan de UIT-kant bestaat de strategie uit drie stappen die het
meeste. rendement opleveren als ze in de juiste volgorde genet worden.

IN
1. voorkom onnodig gebruik, bijvoorbeeld door isoleren;
2. gebruik duurzame bronnen, zoals zonne-energie;
3. gebruik eindige bronnen optimaal, bijvoorbeeld via hoogrendement cv-

ketels.

UIT
1. voorkom afval; bijvoorbeeld door een lange levensduur, repareerbaar-

heid of hergebruik;
2. recycle afval; betonpuingranulaat is een uitstekende grindvervanger in

beton;
3. verwerk afval schoon; met behoud van later gebruik.

van via 0 naar NO

Figuur 2

Van stromen, via gedeeltelijke kringloop naar complete kringlopen.

Vaak is het mogelijk de stromen geheel of gedeeltelijk om to buigen tot
kringlopen. Op diverse plaatsen in Europa wordt bijvoorbeeld de mogelijk-
heid onderzocht om grijs afvalwater dusdanig to zuiveren dat het voor be-
paalde doeleinden drinkwater kan vervangen. Hierdoor ontstaat een ge-
deeltelijke kringloop.

Gebieden

De tweede lijn van het duurzaam bouwen is de lijn van de gebieden die tot
plekken worden gemaakt met ruimtelijke kwaliteit. Hiervoor worden allerlei
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plannen gemaakt: structuurplannen, verkavelingen, ontwerpen voor woon-
omgeving, gebouwen en interieurs. Dit is een belangrijke taak voor ontwer-
pers, architecten en stedebouwers.
Naast de ruimtelijke kwaliteit is ook de 'biodiversiteit' van belang voor men-
sen, dieren en planten. Voor mensen betekent dat ondermeer een menging
van woningen in verschillende financieringscategorieen zodat ieder een
eigen betaalbare plek kan vinden. Voor planten en dieren is het van belang
dat veel verschillende biotopen gehandhaafd of gecreeerd worden waarin zij
hun eigen 'niche' kunnen vinden. Ook hier kunnen ontwerpers een belang-
rijke taak hebben; zij kunnen bijvoorbeeld samen met stadsecologen ook in
de stad natuur en milieu ontwerpen.

Bij gebieden zijn de relaties door de schalen heen van belang.
Een energievoorbeeld: het verwarmen van een gebouw door het verbranden
van aardgas, ter verbetering van het thermisch comfort van de woon- of
werkplek in Amsterdam, heeft verzuring in de regio en bodemdaling in de
aardgasgebieden in Groningen tot gevolg en klimaatverandering op wereld-
schaal.

O'1 M 1M 10m 100m 1 km 10km 10 km 10 km 10 km

1 H I I 1 I I

°f
gebouw wijk regio continent

detail woon- stad stroomgebied wereldbuurt
werkplek

Figuur 3

De energierelaties door de schalen been.

Een watervoorbeeld met relaties door de schalen heen: het verharden van
pleinen en straten waar relatief weinig gelopen wordt, geeft allerlei onkrui-
den een kans. Die onkruiden kunnen om financiele redenen slechts chemisch
bestreden worden, hetgeen watervervuiling van bijvoorbeeld de Maas tot
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gevolg heeft. Daardoor loopt de drinkwatervoorziening via de Biesbosch-
bekkens van de regio Rotterdam gevaar.

Actoren

De actoren worden betrokkenen door informatie, communicatie en samen-
werking. Dit is de lijn van de tijd. Ontwerp- en bouwteams denken to vaak
dat het aanleggen en bouwen het doel is, daarbij uit het oog verliezend dat
degelijke gebouwen vaak honderden jaren kunnen blijven bestaan, terwijl
een stedelijke structuur voor een nog veel langere tijd wordt vastgelegd.
De centra van de oudere Hollandse steden werden zo'n achthonderd jaar
geleden aangelegd en het ziet er naar uit dat de structuur van die binnen-
steden de komende achthonderd jaar ook nog wel gehandhaafd blijft. Reden
to meer om even na to denken of bij het vastleggen van nieuwe stedelijke
structuren geen toekomstige ontwikkelingen geblokkeerd worden, zoals
bijvoorbeeld het winnen van electriciteit uit zonlicht door middel van foto-
voltaische cellen op daken.

actoren activiteiten tijd

Figuur 4

bestuurders initiatief uren

W
planologeri lokatiekeuze dagen

architecten ontwerp weken

bouwers uitvoering maanden

1
bewoners gebruik en beheer jaren

v
bouwers renovatie weken

bewoners (her) ebruik jaren

slopers sloop dagen

'Het gebruik en beheer' is veruit de langste periode in de levenscyclus van een
bouwwerk. De invloed van de bewoner er_ gebruiker op de duurzaamheid moet
daarom niet onderschat worden.
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Tijdens de ontwerp-fase worden de belangrijkste bes,lissingen genomen voor
wat betreft de duurzaamheid. Deze beslissingen worden 'hier en nu' geno-
men maar hebben gevolgen voor 'daar en later'. Mede daardoor gaan die
beslissingen over de grenzen van de vakgebieden heen, en is interdiscipli-
naire samenwerking een van de belangrijke voorwaarden voor duurzaam
bouwen. Hierbij is een zekere waardering voor en zelfs meedenken met de
andere discipline noodzakelijk. In de overlappende gebieden kunnen dan de
mooiste oplossingen ontstaan.

Figuur 5

Ook voor een duurzame woonomgeving is interdisciplinaire samenwerking
noodzakelijk.

Instrumenten

Uit het bovenstaande moge blijken dat duurzaam bouwen niet zozeer moei-
lijk is, maar door het grote aantal thema's, de relaties in ruimte en tijd en de
noodzakelijke samerwerking, sours wel complex. Daarom zijn er instru-
menten nodig om die complexiteit enigszins to beheersen. Voor de diverse
thema's worden op dit moment die instrumenten ontwikkeld; zo zijn er voor
de keuze van duurzame bouwmaterialen al veel methoden beschikbaar:
ondermeer de LCA-(Ievenscydus analyse)methode van het'CML van de
Leidse Universiteit, de bouwmaterialen-voorkeurslijst van de SEV en
Woon/Energie, de Milieuclassificatiemethode van het NIBE en de Vierva-
rianten- of DCBA-methode. Deze laatste methode werd ontwikkeld bij het
initiatief voor een milieudemonstratiebuurt waaruit later Ecolonia is ont-
staan. Tijdens de allereerste besprekingen werd mij gevraagd een methode to
bedenken waarmee de verschillende thema's, op de verschillende 9chalen, in
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de verschillende periodes vergeleken konden worden. Hiervoor is een ver-.
deling gemaakt in thema's zoals energie en bouwmaterialen, en subthema's
zoals energie-opwekking en materiaal voor kozijnen. Per thema of subthema
zijn vier niveaus onderscheiden; het laagste niveau -D- is het huidig gang-
bare niveau, het hoogste -A- geeft voor het milieu de beste oplossing.

I D1018 JA

enero;e

water

voedsel

bouwmaterialen

Figuur 6

verkeer

afval

landscnap

ecologische infrastructuur

verkaveiing
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De DCBA-methode voor het bepalen van het milieu-ambitieniveau en als
toetsmogelijkheid.

De indeling gebeurt na raadpleging van de best beschikbare deskundigen,
maar kan door de breedte van duurzaam bouwen en de vaak korte beschik-
bare tijd niet zeer diepgaand zijn. Deze methode maakt het mogelijk onver-
gelijkbare zaken toch bespreekbaar to maken. De methode kan gebruikt
worden voor het bepalen van het ambitieniveau vooraf en als toetsmogelijk-
heid tijdens het ontwerp enbouwproces. De DCBA-methode is gebruikt
voor een groot aantal projecten varierend van het milieuvriendelijker maken
van een standaard NCIV-woning via de begeleiding van het;Morrapark, een
ecologische woonbuurt van 250 woningen in Drachten, tot en met de discus-
sie rond het duurzaam bouwen in de Waalsprong, de Vinex-lpcatie in de
Nijmeegse regio.
In Amersfoort maakt de DCBA-methode deel uit van de Amer'sfoortse Aanpak
voor Duurzaam Bouwen, een compleet pakket aanbevelingen, premierege-
lingen en checklists om het duurzaam bouwen met name in de nieuw-
bouwlocatie Nieuwland (vijfduizend woningen) to bevorderen:
In Tilburg wordt gewerkt aan DE Wijk. Hier wordt samen met architecten,
stedebouwers en sociologen een plan ontwikkeld voor een Wijk van 2700
woningen, met als thema's milieu, ruimtelijke kw aliteit en telematica. Het
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SEV/Novem-rapport Bouwstenen voor Duurzame Stedebouw wordt vertaald in
structurende kaartbeelden voor de verschillende milieuthema's.

Inventarisatie: eerst worden de locatie en het programma van eisen ge'in-
ventariseerd ten aanzien van milieuaspecten.
Maximalisatie: daarna wordt per milieuthema: energie, ecologie, water en
verkeer aangegeven welke ruimtelijke consequenties er zijn wanner voor
het milieu de allerbeste oplossing zou worden gekozen.
Optimalisatie: de maximalisatiekaarten per theta worden samengesteld
tot een 'milieu-ontwerp'.
Integratie: het milieu-ontwerp wordt samen met de andere aspecten ge-
integreerd tot een stedebouwkundig ontwerp.

- pve
- lokatie

- energie
- ecologie
- water
- verkeer - milieu

- teiematica
- beleid
- kosten
- markt
- milieu

analyse.. ontwerp

inventarisatie

Figuur 7

integratiemaximalisatie optimalisatie

De Wijk Tilburg: de milieuaspecten geven structuur en vorm aan tijdens de ge-
leidelijke overgang/gradient van analyse naar ontwerp.

De ontwerpers krijgen in DE Wijk in Tilburg vanuit'het milieu' geen normen
en problemen maar structuren en,beelden. Wij hopen hiermee bij to dragen
aan de opvatting dat milieu een uitdaging en aanleiding kan en moet zijn
voor een nieuwe vormgeving en organisatie.

Vezels, strengen en lijnen

In de lezing wordt gesproken over drie lijnen van duurzaam bouwen: Stro-
men - Gebieden - Actoren. Deze lijnen zijn eigenlijk 'strengen'.
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energie
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Figuur 8

.actoren Duurzaam uouwen

De strengen stromen, gebieden en actoren vormen samen de Duurzaam
Bouwen-lijn.

De verschillende aspecten, plannen en actoren zijn de vezels van die stren-
gen. Het eventueel 'niet zo sterk zijn' van een enkele vezel kan door cde an-
dere worden opgevangen.
De strengen vormen samen, wits op de juiste wijze ineengedraaid/gein-
tegreerd, de sterke Duurzaam Bouwen-lijn die nodig is bij het ontwikkelen
van de Vinex-locaties, maar vooral ook bij het duurzaam renoveren en
onderhouden van de bestaande voorraad woningen, gebouwen, buurten,
wijken en steden.

Deze tekst is een bewerking van een artikel geschreven ter gelegenheid van
het honderdjarig jubileum van de Friese Bouwkring in december 1995.
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Literatuur

K. Duijvestein. Denken in Systemen, Ontwerpen in Varianten. Faculteit Bouw-
kunde, TU Delft; intreerede, mei 1992.

K. Duijvestein en anderen. 'Structurerende milieu-aspecten in DE Wijk, Tilburg,
januari 1996 (maximalisatie, optimalisatie, integratie)'. Bijlage bij W. Patijn en
C. Overmeire. De Lange Lijnen structuurschets voor DE Wijk. December 1995.

I. Sitalsing. De Amersfoortse Aanpak. BOOM, Delft, januari 1996.

S. Tjallingii. Ecologisch Verantwoorde Stedelijke Ontwikkeling. IBN, Wageningen
1992.

73





Duurzaamheid in de ecologische landbouw

E.A. Goewie

Ik wil uiteenzetten op welke wijze het begrip duurzaamheid op de vak-
groep Ecologische Landbouw benaderd wordt. Dat zal ik doen door eerst de
werkhypothese van de ecologische landbouw to formuleren, vervolgens zal
ik aangeven welke onderzoeksvragen hieruit voortvloeien en tenslotte wil ik
een aantal concrete onderzoeksprojecten die daaruit voortgekomen zijn en
die in de korte tijd dat ik hoogleraar aan onze vakgroep ben zijn opgestart
aan u presenteren.

In de ecologische landbouw wordt primair gewerkt aan een versterking van
het agro-ecosysteem om de noodzaak tot ingrijpen met externe hulpmidde-
len, zoals kunstmest en pesticiden, to elimineren of to minimaliseren. In deze
benadering blijft Landbouw evenwel een cultuuractiviteit; met andere woor-
den: er is geen sprake van 'terug naar de natuur'. Het ingrijpen of meesturen
in processen in de Landbouw richt zich in de ecologische landbouw veel
meer op het stimuleren van de levensprocessen die bijdragen aan de cultuur-
doelen van de landbouw dan op het afbreken van minder gewenste proces-
sen.

Deze benadering heeft ten doel de inzet van externe inputs to vervangen
door gestuurde biologische processen omdat deze laatste in de praktijk met
veel minder verliezen gepaard kunnen gaan. Het versterken van het nuttig
gebruik van zonne-energie en het verminderen van de afhankelijkheid van
fossiele energiedragers is op veel wijzen in het agroecosysteem zichtbaar. Dit
betekent dat een deel van de primaire plantaardige produktie wordt ge-
bruikt voor het levensonderhoud van de bodemorganismen, die vervolgens
functies vervullen in de fosfaatmobilisatie,, de kali-mobilisatie en -ver-
wering, de ontwikkeling van de bodemstructuur, de mineralisatie en humifi-
catie van organische stof en de preventie van ziekten en plagen door active-
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ring van antagonisten en natuurlijke vijanden. Op deze wijze wordt de ont-
wikkeling van complexe (agro-)ecosystemen met versterking van de interne
stabiliteit bevorderd.

Sinds het begin van deze eeuw werden onnatuurlijke (synthetische) exteme
inputs in het agro-ecosysteem steeds -belangrijker. Het ingrijpen was steeds
gericht op het maximaliseren van de opbrengsten. Sommige ingrepen stimu-
leerden biologische processen, met name de groeiprocessen van de land-
bouwgewassen en huisdieren. Andere ingrepen waren gericht op het door-
breken van levensproeessen die ongunstig waren voor het doel van de land-
bouwende mens, processen die door hun onvoorspelbaarheid de conti-
nu3teit van de bedrijfsvoering bedreigden. In figuur 1 is een schets van een
agro-ecosysteem uit 1925 gegeven. In dat agro-ecosysteem komen nog
duidelijk tot uiting het principe van zelfregulering en het vermogen dit
principe door een ondernemer, in dit geval een agrarier, in stand to houden.
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Agro-ecosysteem rond.1925 (naar Hansmeyer, 1979).
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Duurzaamheid in de ecologische landbouw

Het nadeel van dat systeem was dat het to weinig produceetde; het leverde
niet voldoende op om een groeiende bevolking van voedsel to voorzien. De
landbouwer kon voedsel produceren voor zichzelf of voor een kleine regio,
maar dat was niet toereikend. Daarom heeft men in de gehele wereld, en in
versterkte mate in ons land, geprobeerd dit proces van voedselproduktie to
rationaliseren. En rationaliseren is in het verleden heel sterk bepaald door de
gedachte dat alles wat meeprofiteerde van dat proces zoveel mogelijk weg-
gehaald moest worden. Energieopwekking, verplaatsing en eiwitproduktie
moesten zoveel mogelijk worden ingezet met het oog op het directe belang
voor de mens. Allerlei andere factoren die niet direct economisch renderend
waren beschouwde men als profiteurs, als niet wezenlijk bijdragend aan de
doelstellingen van de zogenaamde intensieve landbouw. In onze maatschap-
pij, ook aan de LU en veel institutes zijn we daarin op een bijna hysterische
wijze heel actief geweest. De VVD-er Blauw heeft eens gezegd: 'Achter
iedere boer staan drie ambtenaren'.
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Agro-ecosystemen met granen en korte vruchtwisseling in conventionele land-
bouw (naar Hansmeyer, 1979).
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Dat is weergegeven in figuur 2 over de moderne landbouw: datzelfde be-
drijfsgebonden ecosysteem, dat in de biologische landbouw in sanienhang
met de omgeving was opgenomen, is hierbij in hoge mate gerationaliseerd.
Al hetgeen men niet nodig had of waarvan men last had is weggehaald of
het is wel aanwezig maar men probeert dat zoveel mogelijk en zo krachtig
mogelijk to onderdrukken. Ook het bodemleven is in zo'n systeem vrijwel
riiet meer nodig; er wordt gebruik gemaakt van kunstmatige hulpmiddelen
zoals kunstmest. Bescherming tegen allerlei organismen die meeprofiteren
vormt geen probleem door bestrijdingsmiddelen to gebruiken.

Deze benadering is een succes geweest. Men moet niet het enorme resultaat
van de moderne landbouw over het hoofd zien: een zeer groot voedsel-
pakket tegen redelijke prijzen en in een aantrekkelijke variatie. Dat is een
grote verworvenheid die mijns inziens behouden moet blijven. Het nadeel
van dit systeem is dat het zichzelf niet meer kan reguleren. (In de figuur
geven de niet-gearceerde pijlen ingrepen weer die het kringloopproces
ondersteunen en gearceerde pijlen geven de negatieve ingrepen op het eco-
systeem weer. Bepaalde activiteiten in het kringloop-systeem worden bij de
laatste overgenomen door andere activiteiten.) Het aantal onderbrekende
maatregelen in .het schema van de moderne landbouw is erg groot en ik durf
de stelling to poneren dat achter elke gearceerde pijl een enorme hoeveelheid
regelgeving, een DLO-instituut of een LU-vakgroep `staat. Dat strookt in
essentie niet met het principe van zelfregulering: de agrarier die dat totale
systeem moet, beheren is afhankelijk van 'die wereld van gearceerde pijlen'.
Dat bleek ondermeer uit de 'Ter Zake'-debatten; het eerste punt dat in alle
debatten naar voren kwam is dat men 'stikt van de regelgeving' en men niet
meer weet hoe men daarmee verder moet. Samengevat is het voordeel van
dit moderne landbouwsysteem de zeer hoge opbrengst en nadeel is dat het
teveel overname vergt van het zelfregulerend vermogen van natuurlijke
systemen. Zelfregulering wordt niet aan het systeem zelf overgelaten, maar
wordt kunstmatig (wet- en 'regelgeving, onderzoeks- en voorllchtingsinstel-
lingen) gedaan.

De werkhypothese voor ecologische landbouw:ontstaat uit het beste van het
agrarisch bedrijf uit de twintiger jaren en het beste van het huidige bedrijf.
De ecologische landbouw streeft naar een bedrijfssysteem dat in hoge mate
zelfregulerend is en dat ook hoge opbrengsten oplevert. Dat ziet er als volgt
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uit: we gaan uit van het systeem dat zichzelf kan reguleren en, in plaats van
negatief in to grijpen (dat wil zeggen elementen uit dat systeem weg to
halen), proberen we het systeem to ondersteunen, to stimuleren en to voeden
waar dat mogelijk is. Naast zelfregulering moet dus gestreefd worden naar
een opbrengstniveau dat vergelijkbaar is met het moderne bedrijf.
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Een beperking van bovengenoemd systeem is dat men kan twijfelen aan de
haalbaarheid van de huidige hoge opbrengsten. Daarom zoeken we in onze
vakgroep naar mogelijkheden om Tangs biologische weg intensief to telen.
Wij vragen ons daarbij af: 'Waar zitten de beperkingen van zo'n systeem en
hoe kan men zo'n systeem goed leren kennen, begrijpen en tot zelfregulering
aanzetten? En is daarbij ook de opbrengst op een geaccepteerd niveau?'

Ook proberen we de 'turnover' van dat systeem to verhogen. Niet met
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vergroten. Een voorbeeld is de N-voeding. Tegenwoordig is het mogelijk om
met groenbemesters enorme hoeveelheden stikstof in de bodem to brengen.
Een groot probleem is evenwel hoe je de stikstof op een gewenst moment
gemineraliseerd krijgt. Dat is een wetenschappelijke vraag, die we als LUW
moeten oppakken.

Op deze manier kan men ook het hele systeem van bescherming van gewas-
sen.aanpakken. Professor Jacobsen heeft al gewezen op de.mogelijkheden
van resistente rassen, maar ook op het voorkomen van stress in het gewas:
fysiologische stress waardoor het gewas vatbaar wordt voor ziekten en pla-
gen. De theoretische ontwikkeling daarover is in de litteratuur gestopt in de
70'er jaren. De intrede van chemische hulpmiddelen was daarvan de oor-
zaak.

Tot zover de werkhypothese voor onderzoek aan biologische landbouw.
Welke onderwerpen levert die hypothese op voor de onderzoeksagenda van
de LUW? In de eerste plaats: de bodem als sleutel waarop al het manage-
mentgebeuren van de agrarier ingrijpt. Hiervoor zijn. een aantal fundamen-

'tele vraagstukken aan to wijzen. Ik noemde zojuist al het vraagstuk van de
mineralisatie.

Ook een belangrijk agendapunt is hoe men bodemecosystemen goed kan
laten functioneren en hoe verkrijgt men, naast goede bodemecosystemen,
een blijvende bodemvruchtbaarheid? En het derde punt is: wat voor eisen
moet men stellen aan de mechanisatie in ecologische bedrijven? Waneer een
agrarier eenmaal een uitstekend functionerende bodem heeft weten to ver-
krijgen is het niet de bedoeling dat men dat na een keer uitrijden weer kapot
maakt. Het vierde grote thema is die algehele problematiek van fysiologische
vatbaarheid of stress-management op het bedrijf.
Naast deze vier grote thema's is er nog een vijfde thema dat, wij tot onder-
werp van onderzoek hebben gekozen, namelijk het management van het
instandhouden van het totale systeem. Het moet mogelijk zijn om door mid-
del van. een kennissysteem, expertsysteem of anderszins, als manager infor-
matie uit het bedrijf to halen. Het gaat daarbij om vragen als: 'Hoe ecologisch
inpasbaar ben ik momenteel bezig?' of 'Hoe leer ik beter to ondernemen op
basis van mijn ervaringen?'
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U kunt zich voorstellen dat mijn vakgroep deze onderzoeksagenda nooit
alleen kan aanpakken. De vakgroep Ecologische Landbouw heeft als uit-
gangspunt is dat we in nauwe samenwerking met anderen aan deze univer-
siteit daaraan moeten werken. We proberen daarbij vanuit de integratie
(werkhypothese) to werken en vragen andere vakgroepen fundamentele en
strategische kennis bij to dragen. Op deze wijze ontstaat er een gezamenlijk
programma 'Inpassing ecologische landbouw'.

Tot slot een overzicht van en aantal projecten die momenteel bij onze vak-
groep onderhanden zijn.
1. Ontwerp en ontwikkel een ecologisch bedrijf op de Minderhoudshoeve.

De samenwerking vindt plaats met de vakgroep Theoretische Productie
Ecologie; het project wordt gefinancieerd door onze eigen universiteit en
de EU. Het betreft een groot programma van tien a vijftien jaar.

2. Prototypering van ecologische olijvenproductie in Griekenland. Het AB-
DLO ondersteunt dit project van vier jaar. Het wordt betaald door de
Griekse overheid.

3. De betekenis van VAM-mycorrhiza in reltatie tot de fosfaathuishouding.
Dit myccorrhiza-onderzoek levert een bijdrage aan de problematiek van
het tijdig beschikbaar krijgen van fosfaat zonder kunstmesttoediening.
Dit onderzoek dat nu al twee jaar draait wordt betaald door de LU in de
vorm van een AIO-plaats. De samenwerking is met de vakgroep Terres-
trische Oecologie.

4. De modellering van kwaliteitscycli binnen ecologische bedrijven. Dit is
een AIO-onderzoek dat inmiddels is goedgekeurd. In verband met de be-
zuiniging wordt de functie niet vrijgegeven; voor onze vakgroep is zoiets
een ramp. Samenwerking gebeurt met de vakgroep Informatica.

5. Biologische bedrijfsvoering als instrument bij erosiebestrijding in de.
Andes. Dit onderwerp wordt gefinancierd door de Wereldbank en ge-
beurt in overleg met Tropische plantenteelt.

6. Ontwikkeling van toetsprotocollen voor bedrijfsgebonden natuurbeheer.
Dat project wordt betaald door Natuurmonumenten en het Ministerie
van LNV en wordt in samenwerking met het IKC-Natuurbeheer uit-
gevoerd.

7. Landschapsbehoud in relatie tot biologische landbouw. Het gaat hier om
een 'concerted action' met vier andere Europese universiteiten. Het pro-

1
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ject wordt betaald door Brussel. Er is samenwerking met een aantal Euro-
pese universiteiten.

U zult begrijpen dat dit grote langlopende projecten zijn (twee tot. vier jaar,
een zelfs tot lien jaar). Ik ben dus nog niet in staat daarover resultaten to
laten zien.

Tot slot: ik heb nog niets gezegd over. onderwijs. Op grond van onze werk-
hypothese hebben wij ons onderwijsprogramma geheel gewijzigd. Dat pro-
gramma is op hoofdlijnen geformuleerd in een nota van de vakgroep. Ook in
ons onderwijsplan is de wens- geuit van samenwerking met andere vakgroe-
pen. Wij hopen ons onderwijsprogramma in 1996-1997 geheel to hebben
ingevoerd.

Ik hoop duidelijk gemaakt to , hebben by weike wijze wij duurzaamheid
adresseren. Ecologische landbouw is zeker duurzaam. Ik hoop dat velen in
onze LUW zich daar mee willen inlaten.
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Duurzame ontwikkeling in Nederland en Europa

M. Buitenkamp

In 1992 publiceerde Milieudefensie ter gelegenheid van de conferentie over
milieu en ontwikkeling in Rio het Actieplan Nederland Duurzaam.
In dit Actieplan wordt beschreven hoe een Duurzaam Nederland er concreet
uit kan zien als rekening gehouden wordt met een duurzame ontwikkeling
in de hele wereld. De door Milieudefensie gevolgde benadering wekte in-
teresse bij zoveel organisaties in het buitenland, dat Milieudefensie verzocht
werd het Europese werk to coordineren in Friends of the Earth Europe (FOEE)
(figuur 1), het Europese netwerk van milieu-otganisaties waarvan Milieu-
defensie lid is. Inmiddels werken nu organisaties in 31 landen samen binnen
de campagne 'Europa Duurzaam'. (Ook wereldwijd werkt Milieudefensie
verder met deze methode, onder andere in een project met negen ontwikke-
lingslanden maar daar ga ik hier niet verder op in.)

De campagne kent drie fasen. In 1994 is een raamwerk gemaakt in de vorm
van het rapport Naar een Duurzaam Europa, opgesteld door het Duitse Wup-
pertal Instituut. Dit rapport was begin 1995 beschikbaar. Vervolgens zijn in
de loop van 1995 in alle deelnemende landen gesprekken en debatten ge-
houden op basis van dit rapport en heeft elk land een nationaal rapport
gemaakt over de mate van duurzaamheid in het land, mogelijkheden voor
het bereiken van duurzaamheid en de opvattingen daarover van alle moge-
lijke maatschappelijke groeperingen, zoals bedrijfsleven, wetenschap, vak-
bonden, politici en overheden.
In het derde jaar, 1996, wordt nader naar een aantal belangrijke economische
sectoren gekeken (zoals landbouw, transport en toerisme) en worden de
uitkomsten geintegreerd in een in 1997 to publiceren boek.
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In 1997 vindt een buitengewone vergadering van de Verenigde Naties.
plaats, die gewijd zal worden aan de resultaten van de Rio-conferentie in
1992.

Sinds deze conferentie is 'duurzaam' een veel gebruikte term, die door zijn
vaagheid to pas en to onpas wordt gebruikt. In de benadering van Milieu-
defensie is deze term echter heel concreet ingevuld. 'Duurzaam' betekent
hier 'leven binnen de milieugebruiksruimte'; milieugebruiksruimte is dat
milieugebruik wat de aarde op de lange termijn kan blijven leveren en ver-
dragen.
Deze benadering bevat twee centrale elementen:
1. 'een begrenzing van het milieugebruik';
2. een verdelingsaspect; immers, als het totale gebruik begrensd is, zal er

hoe dan ook een mechanisme moeten zijn om het beschikbare onder de
gegadigden to verdelen.

In het Nederlandse en het Europese rapport is bovendien gekozen voor het
centraalstellen van het gebruik van de voor de mens essentiele hulpbronnen,
zoals zoet water, landbouwgrond en energie. Hiervoor zijn twee belangrijke
argumenten. Zo is alle economische ontwikkeling sterk afhankelijk van het
beschikbaar zijn van deze essentiele natuurlijke hulpbronnen. Het
overmatige of verkeerde gebruik van deze hulpbronnen is tevens de oorzaak
van vrijwel alle milieuproblemen. De essentie van 'Rio' is de combinatie van
deze twee aspecten: dat economische ontwikkeling in de derde wereld
noodzakelijk is, maar niet ten koste van het milieu en beschikbare hulp-
bronnen van huidige en toekomstige generaties mag gaan (zie figuren 2a en
2b).

De voorspelde groei van de wereldbevolking, maar nog veel meer de toe-,
name van de westerse manier van produceren en consumeren, zal leiden tot
een dramatische groei in het wereldwijde gebruik van hulpbronnen met de
daarbij behorende milieudegradatie - tenzij duurzame ontwikkeling voort-
varend wordt aangepakt.
Economische ontwikkeling en welvaart zal op een aanmerkelijk lager ge-
bruik van hulpbronnen moeten berusten. Immers, hu treden al onaan-
vaardbare milieuproblemen op, grotendeels veroorzaakt door de rijkste 20%
van de wereld, die direct of indirect 80% van de hulpbronnen gebruikt.
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Sustainable Consumption: Equal Distribution 2010

50% reduction of global use
95% reduction in .DECO countries

Figuur 3a
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Om de milieuproblemen to beheersen en tegelijk de ontwikkelingslanden
economisch. to laten groeien, is dus een mondiale her'verdeling van het hulp-
bronnengebruik onontkoombaar. De figuren 3a en 3b illustreren dit op een-
voudige wijze.

Hoeveel milieugebruiksruimte staat ons dan nog ter beschikking?
Milieudefensie en het Wuppertal Institutit hebben dit berekend. Op basis
van bepaalde uitgangspunten is het mogelijk om duurzaamheid to kwantifi-
ceren.
De uitgangspunten zijn zeker vatbaar voor discussie, maar ook bij variatie in
de uitgangspunten geven de berekeningen dezelfde richting aan. Figuur 4
geeft een overzicht van enkele uitkomsten van de Europese milieugebruiks-
ruimte. Hier volgt een korte toelichting.

Energie. De maximaal aanvaardbare C02-uitstoot volgens de aanbevelingen
van de IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change) van de Verenigde
Naties is de meest beperkende factor voor het gebruik van fossiele brand-
stoffen. Overigens is het IPCC-proces een goed voorbeeld hoe men mondiaal
tot overeenstemming kan komen over de milieugebruiksruimte.

Niet-vernieuwbare grondstoffen. Schade aan natuur, landschap en milieu bij
winning, verwerking, gebruik en afdanken van grondstoffen beperkt in de
meeste gevallen de milieugebruiksruimte. Slechts bij enkele grondstoffen,
zoals koper, is de uitputting van winbare voorraden al actueel. Voor enkele
veel gebruikte grondstoffen zijn cijfers berekend.

Landgebruik is een relatief onderbelicht vraagstuk. Door de Europese land-
bouwpolitiek lijkt het bijvoorbeeld _ alsof er een overschot aan landbouw-
grond is, maar mondiaal wordt landbouwgrond steeds schaarser door
verlies van vruchtbare grond, groei van de bevolking en toename van de
vleesconsumptie. Overigens is Europa een netto-importeur van landbouw-
grond (uiteraard gemeten naar geimporteerde landbouwproducten), waarbij
Nederland maar liefst zeven maal de eigen akkeroppervlakte aan akkerlarid
in het buitenland gebruikt.
Lester Brown, directeur van het Amerikaanse Worldwatch Institute, voor-
spelt dat de toenemende vraag naar graan in China spoedig tot wereldwijde
schaarste en prijsstijgingen zal leiden.
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Natuur legt ook een belangrijk beslag op land; in navolging van het Wereld
Natuur Fonds stellen we, dat tenminste 10% van de oppervlakte van Europa
volledig beschermde natuur moet zijn. Dat is een toename met 2000% ten
opzichte van de huidige situatie.

Hout is een belangrijke vernieuwbare grondstof; bij een ecologisch beheer
van de bestaande Europese bossen is duurzaam houtgebruik in Europa niet
zozeer minder als wel ander gebruik. Nederland moet wel fors verminderen.
Per inwoner is Nederland zelfs de grootste importeur van hout en hout-
producten ter wereld. De helft hiervan wordt gebruikt voor papier en kar-
ton, waar een groot potentieel voor besparing en recycling aanwezig is.

Water tenslotte is een essentiele hulpbron, waarvan de winning geent moet
zijn op de regionale situatie: klimaat en waterhuishouding bepalen de to
gebruiken hoeveelheden, die op natuurlijke wijze weer aangevuld worden.
Voor Nederland betekent dit een reductie van 40% in het gebruik. Voor
Europa als geheel zijn geen cijfers to geven, maar in veel regio's is forse ver-
mindering van het watergebruik noodzakelijk.

Al deze beperkingen in de milieugebruiksruimte lijken enorme inkrim-
pingen aan de consumptie op to leggen. Dat hoeft echter helemaal niet het
geval to zijn. Er is een groot potentieel voor efficientieverbetering bij het
gebruik van energie en grondstoffen. Dit wordt van steeds meer kanten,
zeker ook vanuit het bedrijfsleven, onderkend. Er wordt wel gesproken over
een mogelijke 'efficiency-revolutie', waarbij dezelfde diensten aan de con-
sument worden geleverd, maar met een factor 10 of 20 minder gebruik van
hulpbronnen. Voor velen is dit de uitdaging van de komende decennia. De
term 'dematerialisatie' wordt ook wel gebruikt. De consumptie en ook de
economische groei worden dus voor een groot deel losgekoppeld van het
gebruik van hulpbronnen. Omdat deze 'ontkoppeling' niet volledig kan zijn,
wordt ook gesproken over 'sufficiency' - de grens die door de milieu- ge-
bruiksruimte gesteld wordt en waarboven nog meer consumptie onaan-
vaardbaar verlies van natuur, milieu en rechten van anderen betekent.

Figuur 5 geeft schematisch weer hoe ook nu al grote verschillen in levens-
standaard tussen bijvoorbeeld West- en Oost-Europa bestaan, terwijl er geen
enkel verband is met de hoeveelheid gebruikte grondstoffen. Zo is het
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Relationship of GNP and Domestic Waste. Production

GNP y =,24.8x + 2907
S per capita I r = 0.75

20000

15000

10000

5000

O egum

0 100 200 -co 400 500 600 lee
Dcmestic waste per capita and year (kg)

Scurce: World Sark. 1588

Figuur 6

Bruto Natinnaal Produkt en milieugebruiksruimte

. Figuur 7

92

Switzerland O

NorNayO

Sweden o O.lapan
Germanyo Denmark

France O O Netherlands
AustriaO g l

BNP

ii

gebruikte mgr
(1)

gebruikte mgr
(2)

beschilbare mgr

gebruikte mgr

(3)

tijd



Duurzame ontwikke/ing in Neder/and en Europa

energiegebruik in de Oekraine per hoofd van de bevolking 35% hoger dan in
Nederland, terwijl de levensstandaard bijzonder laag is.

Bij het gangbare beleid in de rijkere landen is economische groei echter wel
vaak gekoppeld aan groei van grondstoffengebruik en dus ook aan de afval-
productie, zoalsfiguur 6 laat zien.

In het huidige milieubeleid zien we op zijn best een relatieve ontkoppeling:
het gebruik van hulpbronnen groeit dan minder snel dan de economie. Er is
echter ook absolute ontkoppeling nodig: het beslag op de milieugebruiks
ruimte moet in absolute termen omlaag - hoeveel economische groei daar-
bij mogelijk is, hangt vooral of van de inventiviteit en flexibiliteit van de
economische actoren (ziefiguur 7).

Overigens verschilt de relatie tussen hulpbronnengebruik en de bijdrage aan
het BNP en aan de werkgelegenheid sterk per sector, zoals op figuur 8 to zien
is.

Tenslotte nog enkele opmerkingen over politiek en beleid. Een economie zal
alleen grenzen respecteren als de politiek bereid is om grenzen to stellen en
de bijbehorende mechanismen to introduceren. Flexibele instrumenten zijn
bijvoorbeeld verhandelbare milieugebruiksrechten. Dergelijke ingrijpende
maatregelen zullen sterke maatschappelijke druk vereisen. De pressie vanuit
maatschappelijke organisaties in de rijke landen is belangrijk. Zij moeten de
kwaliteit van het leven en een stabiele wereldorde hoog op de politieke
agenda zetten._
De ontwikkelingen buiten Europa zullen echter ook een belangrijk druk-
middel vormen.
De ontwikkelingslanden zullen hun beslag op de milieugebruiksruimte im-
mers in navolging van ons vergroten. China laat al enige jaren een spectacu-
laire groei van de economie (en van energie- en grondstoffengebruik) zien.
Om niet op een mondiale ramp of to stevenen, zijn onderhandelingen over
een beperking op het milieubeslag onontkoombaar.
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Resource use per sector and contribution to GNP and jobs
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De Studie naar een duurzaam Europa. Wuppertal Instituut .:1995.
Uitgave Vereniging Milieudefensie, Amsterdam.Om vele malen
efficienter om to kunnen gaan met energie en grondstoffen zullen
bedrijven in de komende decennia hun productiemethoden op
radicale wijze moeten herinrichten. De toekornstige efficientieslag
zal de inspanrungen van het Nederlandse bedrijfsleven in de
afgelopen decennia, die toch niet gering waren, doen verbleken.
Zonder deze efficientierevolutie.zal het nimmer mogelijk zijn om
een steeds groter deel van de mensheid een duurzaam bestaan op
een behoorlijk welvaartspeil aan to bieden. Andere volken het recht
ontzeggen op iets wat wij zelf als vanzelfsprekend ervaren, is
uiteraard zowel moreel als politiek onwensehjk. Het welslagen van
deze efficientieslag, waarin het bedrijfsleven een cruciale rol zal
spelen, is daarom een voorwaarde voor een ook op langere;termijn
constructieve en harmonieuze wereldorde.

Deel van het voorwoord door drs` H.H.F. Wijffels, directeur
Rabobank, overgenomen uit het rapport Doel: duurzame economie;
Verslag van de denktank Naar een duurzame economie:
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