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S nelle en drastische actie is noodzakelijk om het tij van klimaat-

verandering, ontwrichting van ecosystemen en verlies van 

biodiversiteit te keren. Een ambitieuze, aansprekende visie, een 

lonkend perspectief, is daarbij onontbeerlijk. Plus het lef om niet 

zachtzinnig om te gaan met heilige huisjes.

Vooraf: ontegenzeggelijk is al het een 
en ander bereikt op milieugebied. Denk 
alleen maar eens aan de beteugeling van 
waterverontreiniging of de verspreiding 
van uiterst persistente stoffen. En het staat 
buiten kijf dat de ‘klassieke’ milieuterreinen 
- want tegenwoordig lijkt alles wat de klok 
slaat wel ‘klimaat’ - blijvende aandacht 

verdienen. Niet alleen valt er nog veel te 
verbeteren, ook is zonder die aandacht de 
geboekte winst zo weer verdampt. 

Versnellen
Tegelijkertijd zullen we groots moeten 
optreden in het licht van gigantische 
mondiale milieuproblemen die nu op 

ons afkomen. Zoals klimaatverandering, 
uitputting van grondstoffen en het tekort 
aan voedsel in vele landen. Geconfronteerd 
met dat type problemen hebben we het 
vaak over ‘transitie’: de overgang van de 
ene toestand naar een structureel andere. 
Die transitie is - voor mij althans - een 
modieuze term voor iets doodnormaals. Je 
ziet de ongewenste ontwikkelingen om je 
heen onder ogen om vervolgens een koers 
te bepalen die je brengt waar je wel wilt 
uitkomen. Het benoemen van de urgentie 
en het einddoel hoort daar onlosmakelijk bij. 
Anders leest transitie toch weer een beetje 
als een ‘bewegen in een richting van’. Alsof 
we de nodige tijd hebben om daar nog eens 
fijn aan te gaan werken! 

We weten natuurlijk wel beter. Het wordt 
steeds duidelijker dat we met hoge snelheid 
op het ravijn afrazen. Lees het boek Collapse 
van Jared Diamond over de wijze waarop 
zo’n 25 beschavingen ten onder gingen. We 
zouden er lering uit kunnen trekken. Des te 
pijnlijker is het contrast met de maatschap-
pelijke traagheid waarmee we proberen 
veranderingen te bewerkstelligen. Dat 
wekt de suggestie dat we keuzes hebben 
en 'beschaving nr. 26' linksom of rechtsom 
wel door zal lopen. Kennelijk zijn we zo 
gewend aan het polderen dat we denken dat 
natuurwetten, bijvoorbeeld in het geval van 
klimaatverandering, straks nog wel onder-
handelbaar zullen zijn. Vergeet het.
 
Wenkend perspectief
Van een overheid die staat voor het alge-
meen maatschappelijk belang, mag je 
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gezien de urgentie van de milieuproblemen 
een visionair verhaal verwachten. Over 
leefbaarheid, de vorm van welvaart die 
we nastreven, over aanpalende voordelen 
als geopolitieke onafhankelijkheid. Een 
wenkend perspectief, waarin verrassend 
veel partijen zich zullen blijken te vinden 
omdat het nog even losstaat van de concrete 
maatregelen en de discussie daarover. Zoals 
het ‘man op de maan’-project dat begin 
zestiger jaren startte met eerst die ambitie, 
zonder dat je al weet welke stappen je daar-
voor moet nemen. Een doel dat de weg daar 
naar toe bijna zelf creëert - terug projecte-
rend kun je bepalen wat in het hier en nu 
aan maatregelen nodig is. 

Ik zie nu echter een overheid zonder dit 
visionaire verhaal, zonder deze 
uitstraling. Nog te veel ‘pappen 
en nathouden’, bijvoorbeeld 
streven naar percentages 
verduurzaming die staan 
voor een situatie waarin 
we nog steeds volop 
in de gevarenzone zijn. 
Eerder deprimerend dan 
inspirerend.

Markt
Is groene groei het toverwoord? Er valt met 
groene economische activiteiten zeker geld 
te verdienen. Maar voor een echt groene 
economie is meer nodig: het aan de andere 
kant aanpakken van onhoudbare economi-
sche activiteiten vergt gerichte aandacht. 
Klein voorbeeld, maar voor mij iconisch 
voor het huidige laisser faire is het feit dat 
we benzinescooters ongemoeid laten rijden, 
terwijl ze pakweg 4.000 keer smeriger zijn 
dan auto’s. Verbied ze, faseer ze uit, koop 
eigenaars uit, maak een mega deal met de 
importeur elektrische scooters. Laat Europa 
je dan maar voor de rechter slepen! 

Doodzonde is ook dat de overheid nauwe-
lijks de markt prikkelt om haar enorme 
innovatiepotentieel in te zetten. Onderschat 
niet de dynamiek die je losmaakt 
als je ondernemers echt 
uitdaagt. Dus doorpakken 
met duurzame energie-
bronnen en een serieuze 
niche daarvoor creëren 
door bijvoorbeeld de 
sluiting van kolencentrales 
aan te kondigen. Maak een 
Deltaplan voor energiebespa-
ring in de gebouwde omgeving die 
de bouwsector en bouwinnovaties een 
boost geeft. Zorg dat de pensioenfondsen 
daarbij ook eens op een manier investeren 
die aansluit op hetgeen waarvoor ze op 

aarde zijn. Al was het maar omdat 
woonlasten voor een steeds 

groter deel worden bepaald 
door de energielasten. Zij 
zijn immers per definitie 
de investeerders voor ‘goed 
leven in de toekomst’.

Over CO2-opslag zou ik echter 
nog eens nadenken: deze oplos-

sing verbrandt veel euro’s die slechts 
eenmaal zijn uit te geven, zonder energie in 
de samenleving los te maken en zonder het 
bedrijfsleven uit te dagen om met innova-
ties te komen.

Speelveld 
Duidelijke kaders stellen is het eerste dat 
ik van een overheid verwacht. Zo is het 
eigenlijk toch te gek voor woorden dat in de 
EU en op nationaal niveau enorme drukte 
wordt gemaakt van een begrotingstekort 
van een paar procent, terwijl diezelfde over-
heden de schouders ophalen over een ander 
‘begrotingstekort’ van maar liefst 35%. Dit is 
namelijk het huidige jaarlijkse tekort op het 

PEN EN NATHOUDEN
verbruik van onze natuurlijke voorraden1, 
een tekort dat bovendien snel oploopt door 
het gebrek aan daadkracht. Waarom niet 

sturen op een maximaal acceptabele 
Nationale Voetafdruk die gaat 

fungeren als randvoorwaarde 
voor beleid? 

Nog zo’n typische over-
heidsrol: zorgen voor een 

systeem van emissiehandel 
met een CO2-prijs waardoor 

zo’n systeem werkt. Een inter-
nationaal issue, inderdaad, maar 

waarom speelt de Nederlandse overheid 
daarin geen voortrekkersrol? Zo ook als 
het gaat om een belasting op grondstoffen 
en doorpakken in fiscale vergroening. 
Start met de grote lijnen, begin niet aan 
de verkeerde kant door tijd en moeite te 
verspillen aan ‘micromanagement’. Het met 
allerlei voordeeltjes en regelingen nog wat 
‘schaamgroen’ aan het contraproductief 
economisch beleid toevoegen is niet meer 
dan een druppel op een gloeiende plaat.

Samenvattend
Leve de overheid die publiek leiderschap 
toont, een visie uitstraalt en die met een 
goed verhaal vertaalt naar maatregelen 
nu. Die haar tijd niet verdoet door in de 
schaduw van de oude economie duurzame 
initiatieven van wat extra water te voor-
zien, maar die ten koste van die onhoud-
bare oude economie ruimte schept waarin 
de markt met duurzame oplossingen zal 
komen. Visie en lef. Uit noodzaak.

Maurits Groen

1 Earth overshoot day, de dag in het jaar dat de 
mensheid het hele jaarbudget dat de aarde aan 
natuurlijke voorraden biedt heeft opgemaakt, viel 
dit jaar al op 19 augustus!

‘Duurzame 
initiatieven 

stimuleren in schaduw
oude economie is

heilloze weg’

‘Prikkel de markt 
om haar enorme  

innovatiepotentieel  
in te zetten’
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