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Voorwoord

Wanneer men op zoek gaat naar ingrijpende vernieuwingen is daar
doorgaans een aanleiding voor. Men heeft de overtuiging dat men niet
op de ingeslagen weg kan blijven voortgaan. Er is bijvoorbeeld sprake
van hardnekkige problemen die niet meer met gebruikelijke interventies kunnen worden opgelost. De overtuiging groeit dat fundamentele
veranderingen noodzakelijk zijn. Dergelijke overwegingen hebben ook
een rol gespeeld bij de ambitie om ontwerpen te maken voor een
nieuw duurzaam regionaal landbouwsysteem.
Die ambitie is overigens niet onomstreden. Menigeen zal van mening
zijn dat regionalisering van de landbouw niet de gewenste oplossingsrichting is. Immers, zo valt met regelmaat te horen, in een globaliserende wereld is regionalisering een stap terug. Bovendien zijn de
krachten achter globalisering zo sterk, zo menen velen, dat die ontwikkeling hooguit valt te vertragen, maar niet valt te stoppen. Daar wordt
doorgaans aan toegevoegd dat het ook buitengewoon onverstandig
zou zijn zich tegen globalisering te verzetten. Daarvoor zijn de voordelen van globalisering te overtuigend.
De landbouw vormt een typisch voorbeeld van een sector waarin de
ontwikkelingen worden gedomineerd door globalisering. Voedselketens functioneren steeds meer op wereldschaal. Markten worden
beheerst door ontwikkelingen wereldwijd. Producenten concurreren
met hun collega’s in andere werelddelen. Maar er zijn ook tegengeluiden. De laatste jaren is er sprake van groeiende kritiek op globalisering. Die kritiek raakt ook de landbouw. Zo is het niet eenvoudig om
voedselveiligheid te garanderen in wereldwijde voedselketens. Ook zijn
de omstandigheden voor verdere rationalisatie in lang niet alle regio’s
gunstig. Wanneer we bijvoorbeeld eisen stellen aan behoud van een
kleinschalig landschap in een regio, dan beperkt dat de mogelijkheden
voor rationalisatie van de voedselproductie. Naarmate er meer reke-

ning moet worden gehouden met maatschappelijke wensen − zoals op
het terrein van natuur, landschap en dierenwelzijn − beperkt dat de
mogelijkheden om te kunnen concurreren met producenten elders op
de wereld. Wanneer daarentegen vrij baan zou worden gegeven aan de
krachten van de markt, zullen regio’s steeds meer worden ingericht
volgens de eisen van een schaalvergrotende landbouw. Dat kan
gemakkelijk ten koste gaan van de regionale identiteit. Regio’s gaan
dan steeds meer op elkaar lijken. Ook de hoge grondprijzen in Nederland worden als een concurrentienadeel beschouwd.
Denkbaar is dus dat de functie van de landbouw onder druk kan
komen te staan. De gevolgen daarvan zijn ingrijpend en reiken ver.
Wanneer de landbouw uit een regio zou verdwijnen, zo leeft de opvatting, verdwijnt er veel meer dan rationele voedselproductie. Naast
voedselproductie zorgt de grondgebonden landbouw immers ook voor
het beheer van het platteland. Ook ontstaat er meer oog voor andere
functies van de landbouw in een moderne samenleving. Zorglandbouw is slechts een voorbeeld.
Op grond van dergelijke overwegingen is er inmiddels sprake van een
wereldwijde tegenbeweging tegen globalisering − overigens niet alleen
met betrekking tot de landbouw. Regionalisering en kleinschaligheid
worden als alternatief beschouwd voor globalisering en schaalvergroting. Er is inmiddels sprake van een onoverzienbaar aantal beschouwingen over de nadelen van globalisering en de voordelen van regionalisering. Maar een uitwerking op handelingsniveau ontbreekt
vooralsnog. Voor zover er sprake is van regionale initiatieven, hebben
die doorgaans een zeer beperkte omvang. Ze hebben vaak betrekking
op onderdelen van voedselketens. Productie en afzet van streekproducten zijn voorbeelden. Maar een integraal ontwerp voor een regionaal duurzaam landbouwsysteem ontbreekt vooralsnog.
Gelet op de opdracht van InnovatieNetwerk om baanbrekende
concepten en systemen te ontwerpen en aansluitend transitieprocessen
in gang te zetten, past het ontwikkelen en uitwerken van een regionaal duurzaam landbouwmodel daarin prima. De uitdaging daarbij is
niet zozeer te zoeken naar verbeteringen binnen bestaande regionale
initiatieven, maar een integraal alternatief systeem te ontwerpen.
Uitgangspunt daarbij is dat de ontwikkeling van regionale landbouwsystemen om systeemveranderingen vraagt. Daarin onderscheidt regionale landbouw zich overigens niet van wereldlandbouw. We kiezen
daarbij als positie dat werken aan regionale landbouw geen keuze is
tegen wereldwijd functionerende landbouwsystemen, maar dat beide
ontwikkelingsrichtingen hun verdiensten hebben en in de toekomst
mogelijk naast elkaar kunnen bestaan en elkaar kunnen aanvullen.
Een dergelijke benadering past ook prima binnen de opdracht van
InnovatieNetwerk.
Wanneer u belangstelling heeft om bij dit project rond regionalisering
te worden betrokken, dan nodig ik u van harte uit om dat aan ons
kenbaar te maken. Wij werken immers als een netwerkorganisatie.
Contactpersoon voor dit project is Mathieu Wagemans.
Dr. G. Vos,		
Directeur InnovatieNetwerk
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Samenvatting

Een regionale landbouw vraagt andere organisatievormen, een andere
sturing, andere beloningsstructuren en andere financieringsvormen
dan een op wereldschaal producerende landbouw. Met dat uitgangspunt is in dit essay gezocht naar systeemfouten en naar oplossingsrichtingen die perspectief bieden voor een regionaal duurzaam landbouwsysteem.
Er is gekozen voor een systeemanalyse die zich niet beperkt tot de
landbouw, maar die veel breder is van opzet. De landbouw is daarbij
beschouwd als een interessant studieterrein voor vraagstukken rond
globalisering, regionalisering en duurzaamheid. Geconcludeerd wordt
dat de afhankelijkheden tussen de drie deelsystemen van duurzaamheid − namelijk het economisch deelsysteem, het ecologisch deelsysteem en het sociaal-culturele deelsysteem − een belangrijk knelpunt
vormen. Het economisch deelsysteem is dominant, met als gevolg dat
overheden voortdurend maatregelen moeten nemen om te beschermen
wat waardevol maar tegelijkertijd kwetsbaar is onder druk van economische krachten. Als omslag wordt voorgesteld die afhankelijkheidsrelaties om te keren: wat thans kwetsbaar is, wordt de maat voor economische ontwikkeling.
Dat heeft ingrijpende consequenties voor het economisch systeem
zoals dat thans functioneert. In het huidige systeem worden onderlinge relaties gekenmerkt door anonimiteit. Efficiency en porfijt zijn
doorslaggevend, en belangrijker dan de instandhouding van duurzame
relaties. Duurzaamheid daarentegen veronderstelt duurzame relaties.
De uitdaging bestaat eruit een economisch systeem te ontwerpen
waarin tussen partijen sprake is van duurzame verbindingen. Dat
vraagt om andere organisatieprincipes, zoals wederkerigheid.
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Maar het heeft ook gevolgen op het vlak van sturing. Thans is sprake
van een combinatie van marktwerking en overheidsregulering. In
wezen is niet sprake van een duurzame combinatie. Het systeem is in
termen van sturing niet zelfcorrigerend. Steeds weer moeten overheden corrigerend optreden omdat marktkrachten tot verstoringen
leiden. De uitdaging is een systeem te ontwerpen dat intern in evenwicht is en dat niet langer duurzaamheid onder druk zet, maar juist
bevordert. Gepleit wordt voor wat wel wordt aangeduid als de ‘derde
weg’, wat nauw aansluit bij het gedachtengoed van Anthony Giddens.
Uitgangspunt vormt een zelfverantwoordelijke samenleving. Hoewel
dat een fraai streven is, toont de praktijk echter vrijwel dagelijks aan
dat dit nog niet zo eenvoudig is te realiseren. Niet iedereen is op vrijwillige basis bereid om zich duurzaam te gedragen. Oproepen daartoe,
hoe goedbedoeld ook, zijn onvoldoende. Daarom wordt gepleit voor
een systeem waarin het in het belang van burgers is om zich duurzaam
te gedragen. Dat kan langs verschillende wegen. Een ander systeem
van belastingheffing is een optie, maar ook is denkbaar dat er nieuwe
en stevige koppelingen komen tussen rechten en plichten.
Het nieuwe systeem heeft ook ingrijpende gevolgen voor plaats en
functioneren van de overheid. Naarmate een systeem sterker zelfcorrigerend is, is er minder behoefte aan overheidsingrijpen. Geconstateerd
wordt dat het (bij)sturend vermogen van de overheid gering is. De
eisen die we aan overheidsbeleid en aan processen van beleidsvorming
stellen, werken belemmerend. Bestaand beleid vormt een belangrijke
hinderpaal voor nieuw beleid. Gaandeweg is de overheid de gevangene
van haar eigen regelgeving geworden. In het nieuwe systeem treedt de
overheid terug. Geen gedetailleerde bemoeienis meer; in plaats
daarvan worden harde kaders gesteld. Helderheid wordt niet langer
gelijkgesteld aan gedetailleerdheid.
Binnen het nieuwe systeem kan ook niet langer automatisch worden
vertrouwd op bestaande instituties. Huidige organisaties zijn doorgaans ontstaan rond belangen uit het verleden. Gevolg daarvan is dat
problemen institutioneel als het ware in stand worden gehouden. Het
is allerminst vanzelfsprekend dat organisaties uit het verleden ook het
meest geschikt zijn om de uitdagingen voor overmorgen aan te gaan.
Er is behoefte aan nieuwe thematiseringen, aan nieuwe verbindingen
en aan nieuwe coalities. Dat opent nieuwe perspectieven en ontneemt
belang en betekenis aan bestaande probleemstellingen.
De voorgestelde omslagen raken ook het politieke domein. Politieke
debatten worden thans doorgaans gedomineerd door belangen. Een
nieuw economisch systeem vraagt om een andere waardebasis. Discussies in een context van belangentegenstellingen leiden tot compromissen die de onderliggende fundamenten onaangetast laten. De voorgestelde oplossingen op het vlak van duurzaamheid betekenen een
andere toedeling van verantwoordelijkheden, een andere positionering
van de overheid en andere relaties tussen burgers en overheid. Dat
betreft bij uitstek onderwerpen met een hoog ideologisch gehalte. Dat
kan het politieke debat weer spannend maken. Waarden inspireren
meer dan touwtrekkerij over tegengestelde belangen.
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1.
Inleiding

Dat de landbouw en het platteland voor ingrijpende veranderingen
staan is algemeen bekend. Het is ook geen nieuw probleem. Al decennialang is sprake van ingrijpende veranderingen. Die vormen ook al
heel lang onderwerp van analyses, van beschouwingen en van beleid.
Er moeten dus goede redenen zijn om daar iets aan toe te voegen.
Die zijn er. Op de eerste plaats wordt de relatie tussen landbouw en
platteland door velen nog steeds als problematisch ervaren. Het gaat
dan bijvoorbeeld om de spanning tussen landbouw en natuur. Oplossingen hebben thans vaak het karakter van compromissen. De stap
naar integratie is lastig. Ook blijft het een probleem dat burgers weliswaar pleiten voor duurzaam geproduceerd voedsel, maar daar als
consument lang niet altijd naar handelen. Ook op het vlak van maatschappelijke acceptatie zijn er problemen. Zo leidt schaalvergroting in
de intensieve veehouderij tot megabedrijven, die op weerstand stuiten.
De noodzaak van vernieuwing is onomstreden. Daar is ook al veel in
geïnvesteerd. Plattelandsvernieuwing staat al enkele decennia hoog op
de agenda. Wanneer duurzame oplossingen dan toch uitblijven, is er
kennelijk sprake van hardnekkige vraagstukken waar we maar moeilijk grip op krijgen. Ondanks vele beleidsmaatregelen en een onoverzienbaar aantal projecten, leeft in brede kring de overtuiging dat er
weliswaar stappen vooruit zijn gezet, maar dat de werkelijke problemen niet worden aangepakt, laat staan opgelost. Projecten hebben
bijvoorbeeld vaak betrekking op deelrelaties en deelproblemen. Of ze
hebben slechts beperkte werking. Enkele jaren later, wanneer het effect
van subsidies is uitgewerkt, blijken op zichzelf prima initiatieven op
een dood spoor te belanden.
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Wanneer er sprake is van hardnekkige problemen is het natuurlijk
denkbaar dat onze aanpak niet deugt. Het kan zijn dat we zaken niet
handig organiseren en onze processen moeten veranderen. Dat punt
heeft de afgelopen twintig jaar veel aandacht gekregen. We hebben
geleerd dat het zoeken naar draagvlak belangrijk is. Partijen moeten
van meet af aan bij processen worden betrokken. Maar ook dat blijkt
geen garantie te zijn voor succes. Er zijn vele voorbeelden van projecten die vastlopen in eindeloos overleg, waardoor gaandeweg de energie
afneemt. Wat spannend begint, leidt niet altijd tot inspirerende oplossingen. Er zijn reeds vele wielen uitgevonden, waarna vervolgens blijkt
dat ook die de echte beweging niet in gang hebben kunnen zetten en
de noodzakelijke verandering niet dichterbij hebben gebracht. In onze
politieke cultuur past het verder om kleine successen als grote stappen
vooruit te presenteren.
In plaats van te zoeken naar een andere aanpak is ook denkbaar dat
we ons niet met de juiste problemen bezighouden. Het kan zijn dat we
onze inspanningen richten op symptoombestrijding, maar dat we de
werkelijke problemen onaangeroerd laten. Een kenmerk van hardnekkige problemen is vaak dat ze niet als zodanig aan de oppervlakte
komen. Dat is de insteek die in dit rapport centraal staat. Het doel is
een slag dieper te gaan en de onderliggende problemen zo scherp
mogelijk te benoemen. Met natuurlijk aansluitend de vraag in welke
richtingen we oplossingen moeten zoeken, of er nieuwe concepten
nodig zijn en hoe die kunnen worden ontwikkeld en in praktijk
gebracht.
Maar er is een tweede reden. Die heeft te maken met onze overtuiging
dat de landbouw een interessant studieterrein is omdat oplossingen
ook betekenis kunnen hebben buiten de landbouw. Denk aan problemen rond duurzaamheid, en met name de vraag hoe we onze samenleving duurzamer kunnen maken. De problematiek rond duurzaamheid komt namelijk in de landbouw treffend tot uitdrukking.
Landbouw combineert de in wezen economische functie van voedselproductie met een verantwoord beheer van common goods zoals natuur,
landschap, water, bodem en lucht. Wat uit economisch oogpunt
gewenst is, blijkt lang niet altijd bij te dragen aan duurzaamheid, en
inspanningen op het vlak van duurzaamheid blijken economisch vaak
niet verantwoord te zijn. In ons economisch systeem loont duurzaamheid blijkbaar niet, of onvoldoende.
Ook op het vlak van sturing kunnen verbindingen worden gelegd met
vraagstukken buiten de landbouw. Binnen de landbouw zijn thans
twee vormen van sturing dominant: marktwerking en overheidsregulering. Beleidsmatig wordt landbouw beschouwd als een economische
activiteit. De boer is ondernemer, de koe is productiemiddel en voor
het inkomen is men afhankelijk van de marktomstandigheden. Tegelijkertijd heeft de agrarisch ondernemer te maken met tal van overheidsregels, zoals op het terrein van ruimtelijke ordening, milieu en
dierenwelzijn. Die combinatie van marktwerking en overheidsregels
wordt in de landbouw doorgaans als probleem ervaren, maar dat geldt
ook in veel bredere kring. Oplossingen voor problemen rond sturing
hebben doorgaans het karakter van verschuivingen tussen beide
vormen van sturing. Er wordt gekozen voor iets meer overheidsbe-

moeienis om ongewenste effecten van marktwerking in te dammen.
Men beschouwt marktwerking dan als het probleem in plaats van de
oplossing. Anderen daarentegen pleiten juist voor meer ruimte voor
marktwerking, in de overtuiging dat de krachten van de markt het
meest geëigend zijn om problemen op het vlak van duurzaamheid op
te lossen. Veel discussies over sturing beperken zich dan ook tot de
vraag of er iets meer ruimte moet komen voor marktwerking of dat
juist overheden een veel krachtigere rol moeten opeisen. Wat als oplossing wordt gepresenteerd, heeft dan vaak het karakter van een
compromis. Maar we kunnen ook een andere benadering kiezen, en
de vraag stellen of we nog mogen vertrouwen op de traditionele
vormen van sturing. Is er geen aanleiding om vanzelfsprekendheden
op het vlak van sturing ter discussie te stellen? Met uiteraard daaraan
gekoppeld de vraag in welke richting we alternatieven moeten zoeken
en welke veranderingen daarvoor nodig zijn. De behoefte aan verdieping en fundamentele herbezinning beperkt zich niet tot sturing. De
aanvankelijk financiële en later economische crisis heeft ons geconfronteerd met de noodzaak om de grondslagen van ons economisch
systeem opnieuw te doordenken. Er is behoefte aan fundamentele
veranderingen, zo leeft in brede kring de overtuiging. Niet langer is
sprake van een conjuncturele dip in onze economie, zoals de geschiedenis regelmatig heeft laten zien. Het zal nooit meer worden als voorheen, zo geloven velen. Daar wordt vaak aan toegevoegd dat het uit
het oogpunt van duurzaamheid ook beter is om ons blijvend in te
stellen op een lager niveau van welvaart. Men is van mening dat
verhoging van de welvaart te gemakkelijk op een lijn wordt gesteld
met een hoger niveau van welzijn en geluk. In zowel wetenschappelijke als in politieke kring leeft het besef dat het roer om moet. Datzelfde geldt binnen het economisch domein zelf, binnen het bedrijfsleven.
Banken die traditioneel bekendstonden als rotsvaste boegbeelden in
onzekere tijden, bleken plotseling op drijfzand te zijn gevestigd en
hadden noodverbanden nodig om niet om te vallen. Daar komt bij dat
wat wordt aangeduid als een economische crisis, in wezen veel
omvangrijker is. Het gaat niet slechts meer om veranderingen binnen
het economische systeem zelf, en op basis van economische overwegingen. Er is in de ogen van velen ook sprake van een morele crisis.
Zo is er een belonings- en bonuscultuur ontstaan die in brede kring
als amoreel wordt beschouwd.
De relatie tussen regionalisering en globalisering vormt een derde interessant aandachtsgebied dat niet enkel binnen de landbouw actueel is.
In de landbouw is die spanning buitengewoon herkenbaar. Voedselketens functioneren wereldwijd, overigens met zowel positieve als negatieve effecten. Positief is de beschikbaarheid van producten uit de hele
wereld. Bovendien is de beschikbaarheid van producten minder
seizoensgebonden. Zo kan de consument gedurende het gehele jaar
kiezen uit een breed assortiment aan groenten en fruit. Ook uit
oogpunt van duurzaamheid zijn er positieve kanten aan globalisering.
Zo kan maximaal gebruik worden gemaakt van gunstige productieomstandigheden. De productie vindt plaats waar de omstandigheden
het gunstigst zijn. Als gevolg daarvan ontstaat er op mondiaal niveau
specialisatie. Bulkproductie verschuift naar regio’s waar veel grond
beschikbaar is, zoals in Oost-Europa of in Noord- en Zuid-Amerika.
Tegelijkertijd ontwikkelt de landbouw in landen als Nederland zich in
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een meer kennisintensieve richting. Een voorbeeld vormt de akker- en
tuinbouw in Nederland. De productie verplaatst zich naar elders,
terwijl Nederland zich meer toelegt op bijvoorbeeld veredeling van
zaaizaad en pootgoed. In andere landen is meer grond beschikbaar en
zijn de grondprijzen lager omdat er minder ‘grondhonger’ is. De landbouw hoeft er niet te concurreren met alternatieve vormen van grondgebruik zoals woningbouw, aanleg van wegen en andere infrastructurele werken of natuuraanleg. Of er is meer en goedkopere arbeid
beschikbaar. In Nederland daarentegen zijn de omstandigheden
gunstig voor kennisintensieve activiteiten waarbij maximaal gebruik
kan worden gemaakt van de aanwezigheid van een goed ontwikkeld
kennissysteem.
Maar er zijn ook nadelen verbonden aan globalisering. Die hebben
bijvoorbeeld betrekking op milieugebied. Niet overal is sprake van
strenge milieumaatregelen, met als gevolg dat de productie zich
verplaatst naar landen waar men het niet zo nauw neemt met bescherming van natuur en milieu. Zo ontwijkt men kostprijsverhogende of
opbrengstverlagende ingrepen. We exporteren als het ware onze milieuproblemen. Ook brengen wereldwijde voedselketens hoge transportkosten met zich mee, wat uit milieuoogpunt evenmin gunstig is. Maar
er is meer.
Ook de transparantie van internationale voedselketens vormt een
probleem. Er zijn veel partijen bij betrokken. Dan is het lastig om
harde garanties te geven met betrekking tot gezondheidsaspecten.
Daarvoor zijn nauwkeurige registratiesystemen nodig, die echter
moeilijk toepasbaar zijn in landen waar een groot deel van de plattelandsbevolking niet kan lezen of schrijven. Ook wordt wel gewezen op
verdelingsvraagstukken. Globalisering zou bestaande welvaartsverschillen eerder vergroten dan verkleinen. Ook zou globalisering een
negatief effect hebben op de cultuur. Regio’s gaan steeds meer op
elkaar lijken. Dat gaat ten koste van regionale identiteit. Het eigen
karakter verdwijnt of wordt minder herkenbaar. In cultureel opzicht is
sprake van verarming. Pluriformiteit komt onder druk te staan omdat
die niet rendabel en profijtelijk is in economische zin.
Vaak wordt regionalisering gezien als een teruggang in de tijd. Men
wendt zijn oog af van vooruitgang of toont zich blind voor de voordelen van globalisering, zo valt regelmatig te horen. Bovendien zijn de
krachten achter globalisering zo sterk dat het geen zin heeft zich daartegen te verzetten. Globalisering stelt ons in staat de productiviteit te
verhogen en de kostprijs te verlagen. Waarom zou je meer productiemiddelen inzetten wanneer dat ook eenvoudiger en met minder
kosten kan? Dat klinkt allemaal logisch. Maar het gaat natuurlijk om
de vraag of wat we onder vooruitgang verstaan, ons inderdaad ook
vooruit helpt. Belangrijk daarbij is wat de effecten zijn van vooruitgang. Welke nadelen zijn eraan verbonden, en kunnen die worden
ondervangen? Er zijn tal van voorbeelden te noemen van innovaties
die weliswaar hebben bijgedragen aan verhoging van de productiviteit,
maar waarbij ongunstige effecten niet in rekening werden gebracht.
Ook in dat opzicht vormt de landbouw boeiend studiemateriaal. Er
bestaat spanning tussen de economische voordelen van toepassing van
moderne technologie en de effecten daarvan op de omgeving. Dat is
een steeds terugkomend beleidsprobleem. Er is sprake geweest van tal

van innovaties waarbij de nadelen konden worden afgewenteld.
Nadelen manifesteerden zich niet als kosten voor diegene die van de
voordelen profiteerde. Men had dus belang bij innovaties, ook al
hadden die negatieve effecten. Ook speelt mee dat toepassing van
nieuwe technologieën en de daaraan gekoppelde schaalvergroting,
maatschappelijke weerstand oproept. Zo is er de roep om de groei van
bedrijven in de intensieve veehouderij aan een maximum te binden.
Volop aanleidingen dus om vragen rond globalisering en regionalisering nader te bezien, en daarbij vraagstukken rond de landbouw als
domein te kiezen. Maar een dergelijke benadering is niet zonder risico.
Het gevaar bestaat dat een zo brede benadering vastloopt en verzandt
in algemene beschouwingen die weinig toevoegen aan wat reeds
geschreven en uitgesproken is. Om ingrijpende oplossingen voor hardnekkige problemen te vinden, is dus scherpte nodig en een heldere
structuur en aanpak. Daartoe is gekozen voor de volgende opbouw. In
Hoofdstuk 2 staat de analyse centraal. De systeembenadering vormt
het kader. Gepoogd wordt problemen rond landbouw en platteland als
systeemproblemen te benoemen. Hoe komt het dat zoveel inspanningen niet of onvoldoende tot duurzame oplossingen hebben geleid? Wat
gaat er systematisch fout en waarom blijven we in het maken van die
fouten volharden? Wij kiezen daartoe voor een brede insteek. Weliswaar is onze ambitie te werken aan een duurzaam regionaal landbouwsysteem, maar zowel bij de analyse als bij het zoeken naar oplossingsrichtingen maken wij ruim gebruik van inzichten en opvattingen
die buiten de landbouw leven. Sterker nog: juist een dergelijke
‘omweg’ kan voorkomen dat we onze zoekruimte van meet af aan te
zeer beperken. De relatie tussen landbouw en maatschappelijke vraagstukken is in dit rapport dus tweezijdig. Wij menen dat kennis en
inzichten van buiten de landbouw kunnen helpen om een scherp oog
te krijgen voor de problematiek binnen de landbouw, maar tegelijkertijd kunnen oplossingen en nieuwe concepten ook ruimere betekenis
hebben in een breder maatschappelijk verband. Aan het eind van dit
hoofdstuk zullen we die systeemfouten samenvatten en aangeven
welke omslagen nodig zijn. In Hoofdstuk 3 verzamelen we de uitkomsten, komen nieuwe oplossingsrichtingen aan bod en formuleren we
vernieuwingsopgaven. Het resultaat heeft het karakter van een innovatieagenda.
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2.
Systeemfouten

2.1
Inleiding
Zoals reeds opgemerkt, houdt een brede benadering het risico in van
verzanding. Er is dus focus nodig, en scherpte. Noodzakelijk is dat we
vat krijgen op de aard van de problematiek en daarbij een benadering
kiezen die ons verder brengt. Tegelijkertijd moet worden voorkomen,
dat we de problemen zodanig inperken dat we geen recht doen aan de
kern van het probleem. Dan bestaat het risico dat oplossingen uiteindelijk slechts het karakter hebben van symptoombestrijding. We
zullen daarom eerst in Paragraaf 2.2. stilstaan bij de aanpak die aan
de analyse ten grondslag ligt.
Aansluitend stellen we in Paragraaf 2.3. het economisch systeem
centraal. Daar is ook alle aanleiding toe, gelet op de huidige crisis.
Daarbij zullen we ingaan op vragen rond het interne functioneren van
het systeem. Wat is kenmerkend voor het economisch systeem zoals
dat thans functioneert? Vervolgens komt de relatie tussen economisch
systeem en de omgeving aan de orde. We sluiten af met vragen rond
toedeling van verantwoordelijkheden binnen het economisch systeem.
Aansluitend komen in Paragraaf 2.4. aspecten rond toekenning van
waarden aan de orde. Wat valt er te zeggen over de waarderingsgrondslagen zoals die thans worden gehanteerd? In Paragraaf 2.5 staan de
rol en het functioneren van de overheid centraal met nadruk op
sturingsvragen, waarna in Paragraaf 2.6 organisatorische aspecten
worden belicht voor zover die relevant zijn voor problemen rond duurzaamheid. Een bijzonder aspect daarbij is de menselijke maat. Hoe
herkenbaar en transparant zijn onze systemen voor het individu? Die
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vragen krijgen aandacht in Paragraaf 2.7. Omdat dergelijke vragen in
hoge mate een politiek karakter hebben, besteden we in Paragraaf 2.8
aandacht aan de rol van de politiek. In Paragraaf 2.9 vatten we de
resultaten van de analyse samen.

2.2
Gekozen benadering
Zoals aangegeven, vraagt de te kiezen benadering bijzondere aandacht
vanwege de breedte van het onderwerp en de ambitie om tot diepgang
te komen. De gekozen benadering kent een drietal beslispunten. Op
de eerste plaats is gekozen voor de systeembenadering (Paragraaf
2.2.1). Daarnaast is uiteraard inhoudelijk focus (Paragraaf 2.2.2.)
nodig. Op de derde plaats is de problematiek benaderd vanuit een
institutioneel perspectief (Paragraaf 2.2.3.). We gaan op deze punten
afzonderlijk in.

2.2.1
Systeembenadering
Wanneer een systeem faalt, luidt natuurlijk de vraag hoe dat komt.
Wat is de reden dat een systeem langere tijd uitstekend kan functioneren en vervolgens in problemen raakt, zelfs zodanig dat het in een
neerwaartse spiraal belandt en als het ware voorgeprogrammeerd raakt
op eigen vernietiging? Dat kan te maken hebben met onvermogen.
Men weet niet hoe men moet interveniëren om de zaak ten goede te
keren. Men onderneemt van alles, maar het helpt niet. Het is nog
erger wanneer actoren er belang bij hebben om het probleem in stand
te houden. Zo zou je met betrekking tot duurzaamheid kunnen stellen
dat er een wijdverbreid probleembesef is, ook ten aanzien van de vraag
wat er fout gaat en waar dat aan ligt. Ook leeft breed de overtuiging
dat we op de ingeslagen weg niet kunnen blijven voortgaan. Niettemin is het niet vanzelfsprekend dat de vereiste acties plaatsvinden. Het
is kennelijk in het belang van partijen om vast te houden aan handelingspatronen. Het onder druk zetten van ecologische systemen kan
doorgaan omdat dit profijtelijk is. Hetzelfde geldt voor de uitputting
van natuurlijke voorraden.
Nu is een kenmerk van vrijwel ieder systeem dat het in staat is om
problemen op te vangen. Ofwel uit eigen kracht, ofwel omdat er via
interventies enige bijsturing plaatsvindt. Ieder systeem beschikt over
een zekere veerkracht. De oplossing van problemen op operationeel
niveau vormt binnen een systeem doorgaans geen probleem. Sterker
nog: het oplossen van dagelijkse problemen maakt onderdeel uit van
het systeem. Het systeem is erop ingericht. Er is sprake van routines.
Operationele problemen worden ‘systematisch’ opgelost. Dat ligt
anders wanneer een systeem wordt geconfronteerd met systeemproblemen. Vaak blijkt het vermogen van systemen om dergelijke systeemproblemen op te lossen, beperkt te zijn.

Er ontstaan pas systeemproblemen wanneer problemen de grondslagen
van het systeem raken. Dan is er iets mis met de diepteprogrammatuur. Dan zijn fundamentele ingrepen nodig. Het systeem zelf deugt
dan niet meer en eenvoudige reparaties lossen dan het probleem niet
meer op. Er is sprake van systeemfouten. Dat zijn lastige opgaven. De
krachten binnen een systeem zijn doorgaans gericht op instandhouding van het systeem, en niet op het ter discussie stellen van het
bestaansrecht van het systeem als zodanig. Wanneer zich problemen
voordoen, is dan ook de voor de hand liggende reactie om te kiezen
voor interventies die het systeem als zodanig respecteren en juist daardoor de werkelijke oorzaken voor de problemen onaangeroerd laten.
Niet de oorzaken worden aangepakt, maar de uitingen ervan. Er vindt
in wezen symptoombestrijding plaats.
Wanneer er sprake is van een systeemprobleem, is het nodig een slag
dieper te gaan en de onderliggende relaties in beeld te brengen. Een
belangrijke vraag daarbij is waarom een systeem niet zelfcorrigerend
is. Zelfcorrectie en het vermogen om problemen te agenderen en naar
oplossingen te werken, zijn belangrijke eigenschappen van een
systeem. Beschikt een systeem over het vermogen om systeemproblemen tijdig te onderkennen en over de veerkracht om daar adequaat op
te reageren? Dat heeft in het financiële systeem bijvoorbeeld ten principale ontbroken, zoals de recente ontwikkelingen hebben laten zien.
Maar, zo zou men kunnen zeggen, dan moet er toch een moment
komen dat men ziet dat het fout gaat? Toch niet iedereen zal erbij
staan, zien dat het fout gaat en actie achterwege laten? Inderdaad, ook
ten aanzien van de financiële crisis zijn er profeten geweest die waarschuwden, maar die bevonden zich veelal buiten het systeem. Het
systeem zelf kan het zich permitteren dergelijke signalen te negeren.
Kenmerk van een systeem is dat processen zich systematisch voltrekken. Dat heeft ontegenzeglijk voordelen. Er is sprake van ordening en
voorspelbaarheid. Maar er zijn ook nadelen. Die liggen bijvoorbeeld
op het vlak van leren. Ook leren vindt binnen een systeem systeemgebonden plaats. De ruimte om te leren wordt bepaald en begrensd door
het systeem. En daar zit een zwakke plek. Leren veronderstelt alertheid met betrekking tot zaken die kunnen worden verbeterd. Maar
dat is niet voldoende. Men moet er ook belang bij hebben om noodzakelijke veranderingen door te voeren. De bereidheid daartoe is ook
cultuurafhankelijk. De cultuur binnen een systeem of organisatie kan
stimuleren om problemen tijdig te onderkennen en maatregelen te
nemen, ook als die ingrijpend zijn. Maar er kan ook sprake zijn van
een cultuur van windowdressing en het voorkomen dat fouten als
zodanig aan de oppervlakte komen. Organisaties kunnen over een
sterk ontwikkeld vermogen beschikken om fouten binnenskamers te
houden. Maar er is meer. Ieder systeem kent vaste punten die niet ter
discussie staan, zoals de grondslagen van het systeem zelf. Leren vindt
systeemgebonden plaats. Voor analyses van fouten die tot systeemverandering noodzaken, is een systeem doorgaans niet erg ontvankelijk.
Nu kan men zich afvragen of een dergelijke situatie op de lange duur
houdbaar is. Immers, externe omstandigheden kunnen zo ingrijpend
wijzigen dat systemen niet langer kunnen overleven. Ooit zal de wal
het schip keren en zullen externe omstandigheden verandering
afdwingen. Maar ook dat is minder vanzelfsprekend dan op het eerste
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gezicht lijkt. Er kunnen zich situaties voordoen waarin de spelers
binnen een systeem er geen belang bij hebben dergelijke problemen te
benoemen en aan te pakken. Dat kan bijvoorbeeld ten koste gaan van
eigen posities. Verhoudingen tussen partijen kunnen onder druk
komen te staan. De wens om onderlinge relaties goed te houden,
werkt dan belemmerend. Problemen worden van hun scherpte
ontdaan. Dergelijke factoren kunnen ertoe bijdragen dat men gaandeweg de gevangene wordt van het systeem, en men er belang bij heeft
het systeem te laten zoals het is. Dat zijn condities die een voedingsbodem kunnen zijn voor het ontstaan van piramideachtige constructies.
Het is in ieders belang dat het systeem blijft functioneren zoals het
functioneert. Men zou wellicht anders willen, maar heeft geen keuze
meer. De aard van het piramidespel brengt met zich mee dat wie de
stekker eruit trekt, vooral zichzelf benadeelt.
Een belangrijke factor is verder hoe een systeem zich verhoudt tot de
omgeving. Met name is van belang hoe die relatie in termen van
dominantie kan worden benoemd. Een systeem dat dominant is ten
opzichte van de omgeving kan het zich permitteren signalen te
negeren en waarschuwingen in de wind te slaan. In dergelijke situaties
kan een systeem in zichzelf gekeerd raken. Zelfbevestiging gaat de
boventoon voeren. Dominantie stelt verder een systeem in staat om
problemen af te wentelen. Zo wordt wel gesteld dat economieën in de
westerse wereld problemen exporteren. We kunnen de welvaart in de
westerse wereld overeind houden omdat we milieuvervuilende productie verplaatsen naar landen waar regels ontbreken of waar men het niet
zo nauw neemt met de naleving ervan. Zo beschouwd is duurzaamheid ook een verdelingsvraagstuk. De benadering van de footprint
illustreert dat. Het consumptiepatroon van de westerse wereld kan
overeind blijven dankzij export van problemen. Het systeem kan het
zich permitteren, bijvoorbeeld omdat ontwikkelingslanden in een
afhankelijkheidsrelatie verkeren. Voldoen aan strenge milieueisen
betekent dat de ontwikkeling van de eigen economie niet van de
grond komt. Bovendien is men voor de export afhankelijk van de
ontwikkelde landen.
Een ander voorbeeld van dominantie van een systeem ten opzichte
van de omgeving is de relatie tussen overheidsorganisaties en de maatschappij. Of een situatie die door burgers wordt ervaren als problematisch ook door de overheid als probleem wordt ervaren, spreekt lang
niet vanzelf. Dat hangt af van de vraag welke probleemdefinities in
het overheidsbeleid vastliggen. We gaan daar in Hoofdstuk 2.5 uitvoeriger op in.
Problemen in de landbouw geven alle aanleiding om daar vanuit een
systeemperspectief naar te kijken.
Het kost niet veel moeite om een lange lijst te maken van problemen
binnen de landbouw en in de relatie tussen landbouw en maatschappij. Zo klagen ondernemers over de toenemende regeldruk en de
administratieve lasten die dat met zich meebrengt. Vanuit de maatschappij bestaat er onvrede over de negatieve effecten van de moderne
landbouw op de omgeving. Natuurgebieden hebben last van emissies
van ammoniak vanuit de veehouderij. Veel landschapselementen zijn
in de loop der jaren verdwenen, omdat die toepassing van moderne

grootschalige machines in de weg stonden. Er vindt uitspoeling plaats
van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar oppervlakte- en grondwater. Gronden raken fosfaatverzadigd. Ook is er kritiek op stalsystemen die niet in overeenstemming worden geacht met overwegingen
op het vlak van dierenwelzijn. Daarentegen klagen ondernemers dat zij
internationaal uit de markt worden geprijsd omdat zij aan veel strengere eisen moeten voldoen dan de eisen die in andere landen gelden.
Ook spelen er problemen met betrekking tot de gezondheid. Hoe kan
voedselveiligheid worden gegarandeerd wanneer voedselketens alsmaar
verder internationaliseren? Een dergelijke lijst van problemen valt
gemakkelijk aan te vullen.
Bij de aanpak van deze problemen is belangrijk welke benadering
wordt gevolgd. Men kan ervoor kiezen om problemen afzonderlijk te
analyseren en vervolgens tot gerichte maatregelen te besluiten. Men
kan ook als benadering kiezen dat er sprake is van een samenhang
tussen problemen en dat het belangrijk is deze verbanden te kennen.
Daardoor kan worden voorkomen dat interventies weliswaar ongewenste effecten verminderen, wegnemen of compenseren, maar dat de
onderliggende oorzaken onaangetast blijven. In dat geval is het gevaar
levensgroot dat achteraf blijkt dat slechts symptomen zijn bestreden.
Of dat we het ene probleem oplossen en tegelijkertijd andere problemen vergroten of nieuwe problemen oproepen.
Wat is dan die samenhang tussen problemen in de landbouw? Die kan
worden toegelicht aan de hand van de ontwikkeling van de landbouw
in Nederland in de tweede helft van de vorige eeuw. Na WOII
verkeerde Nederland in een periode van wederopbouw. De economie
moest van de grond komen. De Nederlandse economie was van
oudsher internationaal georiënteerd. Voor de wederopbouw was dus
een sterke internationale concurrentiepositie belangrijk. Daarvoor was
een laag niveau van lonen noodzakelijk, en goedkoop voedsel speelde
daarbij een voorname rol. Een sterke verhoging van de productiviteit,
en dus verlaging van de kostprijs van voedsel, vormde bijgevolg een
belangrijke pilaar van het landbouwbeleid. Dat beleid is uiterst succesvol geweest. Vanaf de jaren vijftig is sprake geweest van een ongekende
productiviteitsgroei. Dat succes kan worden verklaard door een zorgvuldige combinatie van factoren. Zo was er sprake van een goed functionerend en zwaar gesubsidieerd kennissysteem dat voortdurend
nieuwe vindingen opleverde die de productie verhoogden, de kostprijs
verlaagden, of een combinatie van beide. Via gesubsidieerde voorlichting werden ondernemers hierover geïnformeerd. In veel gevallen was
er sprake van overheidssubsidies wanneer ondernemers besloten in
nieuwe technologie te investeren. De afzet vormde geen probleem,
omdat voor belangrijke producten in Europees verband een systeem
van garantieprijzen gold. Producenten waren daardoor voor belangrijke producten, zoals melk en graan, verzekerd van minimumopbrengstprijzen. Door een stelsel van handelsmaatregelen werd kunstmatig
binnen de toenmalige EEG een veel hoger prijsniveau in stand gehouden dan op de wereldmarkt gold. De import van goedkopere producten van elders stuitte op flinke importheffingen. Tegelijkertijd werd de
export naar gebieden buiten de EEG bevorderd door exportsubsidies.
De kosten van overproductie werden door de lidstaten betaald en niet
doorberekend naar de landbouw. Het platteland werd via zwaar
gesubsidieerde ruilverkavelingen ingericht naar de wensen van de
moderne landbouw. Beken werden gekanaliseerd ten behoeve van een
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snelle ontwatering. Landschapselementen die een efficiënt gebruik van
steeds grotere machines in de weg stonden, werden verwijderd. Zo
ontstond een set aan condities die toepassing van technologische
vernieuwingen enorm stimuleerde. Beleidsinstrumenten en omstandigheden vormden een juiste mix en maakten het voor ondernemers
buitengewoon aantrekkelijk om nieuwe vindingen voortvarend toe te
passen. Dit systeem is, zoals gezegd, buitengewoon succesvol geweest,
althans in economisch opzicht. Er was sprake van een ongekende
productiviteitsgroei.
Dat ging door totdat in de jaren zeventig de eerste vraagtekens werden
geplaatst bij dit succesverhaal. Men kreeg oog voor de nadelen die aan
deze snelle ontwikkeling waren verbonden. Er ontstond aan het eind
van de jaren zeventig en in de jaren tachtig een maatschappelijk debat
over de nadelen van dit systeem. Zo stuitte de bereidheid om overschotten te betalen op politieke weerstand. De pakhuizen lagen vol
met boter en melkpoeder, omdat de landbouwproductie veel groter
was dan de vraag. Het markt- en prijsbeleid werd ingrijpend veranderd. De overheidsvoorlichting werd geprivatiseerd en was niet langer
gratis. Ook kwam er meer oog voor de negatieve effecten van intensieve en grootschalige landbouw op natuur en landschap. Er kwamen tal
van milieumaatregelen, bijvoorbeeld om uitspoeling van mest, gewasbeschermings- en bestrijdingsmiddelen naar oppervlakte- en grondwater te verminderen. Milieuonvriendelijke praktijken werden verboden
of aan strenge voorwaarden gebonden. Landinrichtingsprojecten
waren voortaan niet enkel meer gericht op landbouwbelangen, maar
moesten ook tot verbetering van natuur en landschap leiden. In
bestemmingsplannen kregen natuur- en landschapselementen een
beschermde status. Voor tal van ingrepen die een hogere productie
mogelijk maakten, zoals drainage, waren voortaan aanlegvergunningen nodig. Naast vergunningenstelsels kwamen er productiebeperkende maatregelen.
Het resultaat was een ingewikkeld regelcomplex van maatregelen die
door de ondernemers als beperkend werden ervaren. Zij kwamen in
een spagaatpositie. Enerzijds werden ondernemers door de afschaffing
van subsidies en ondersteunende maatregelen steeds meer afhankelijk
van de markt, anderzijds voelde men zich belemmerd door overheidsmaatregelen om als ondernemer te functioneren. Een dergelijke spanning is niet oplosbaar door aanpassing van vrijstellingen en het geven
van ontheffingen. Die kunnen de situatie aanvaardbaar maken, maar
laten het onderliggende probleem voortbestaan. Ze hebben het karakter van symptoombestrijding, maar laten het onderliggende systeemprobleem onaangeroerd.

2.2.2
Focus op duurzaamheid
Naast een keuze voor de systeembenadering is ook inhoudelijk focus
nodig. De aard van problemen rond duurzaamheid loopt sterk uiteen.
Bovendien heeft duurzaamheid alle kenmerken van een containerbegrip. Vaak is er sprake van algemene associaties. Vrij breed geaccepteerd is de definitie zoals die in het zogenaamde Brundland Rapport
staat. In dit Rapport uit 1987, ook wel bekend onder de naam “Our
Common Future”, wordt duurzame ontwikkeling omschreven als een

ontwikkeling die de behoeften van de huidige generatie bevredigt
zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties ongunstig te
beïnvloeden. Maar in die beschrijving is eerder sprake van een principe of een uitgangspunt. Er is dus een flinke concretiseringsslag noodzakelijk om dat principe in een handelingspraktijk te vertalen. Dat
betekent dat er, alvorens over te stappen naar de systeemanalyse, enige
specificatie nodig is.
Het besef dat onze samenleving duurzamer moet worden, leeft breed.
De algemene benadering is dat duurzaamheid drie deelsystemen
bevat, ook wel aangeduid als Triple P: people, planet en profit. Het gaat
om het sociaal-culturele deelsysteem, het economisch deelsysteem en
het ecologisch deelsysteem. Het duurzaamheidsprobleem wordt vaak
beschreven als de spanning die er bestaat tussen deze drie domeinen.
Ecologische en sociaal-culturele waarden staan onder druk, waarbij
overheden zich telkens weer geroepen voelen om corrigerend op te
treden. Dat roept de vraag op hoe dat komt. Waarom werkt het
systeem in een richting die we onwenselijk achten? Waarom roept
onduurzaam gedrag geen tegenkrachten op? Waarom corrigeert het
systeem zichzelf niet?
We hanteren in de analyse als uitgangspunt dat als een systeem niet duurzaam is, het kennelijk in het belang is van de spelers zich niet duurzaam te
gedragen. Kennelijk loont het niet duurzaam te handelen. Structuren en
daarbinnen werkzame krachten dwingen of nodigen uit tot onduurzaamheid. Anders gezegd: het systeem werkt onduurzaamheid in de hand. Dat
betekent dat er aandacht zal moeten zijn voor institutionele factoren.
Een interessante vraag is hoe het komt dat systemen die gebrekkig functioneren, het zo lang uithouden. Waarom, zo kan men stellen, wordt er niet
ingegrepen? Waarom beperkt men zich zolang tot symptoombestrijding?
Dat vraagt immers grote inspanningen terwijl resultaten, althans oplossingen die standhouden, uitblijven? Om die vraag te beantwoorden, kan niet
worden volstaan met verklaringen die vaak worden gegeven. Men wijst
dan bijvoorbeeld op het verkiezingsregime op landelijk, provinciaal en
lokaal niveau. Politici zouden er geen belang bij hebben om te werken aan
langdurige oplossingen. Die vragen te veel tijd. Om te worden herkozen,
is het veel aantrekkelijker om concrete resultaten te laten zien, ook al blijkt
dan later dat die de werkelijke problemen hooguit verzachten maar niet
blijvend oplossen. We zagen ook dat men doorgaans over vaardigheden
beschikt om als ‘echt’ te presenteren wat in de kern voornamelijk of
uitsluitend symbolische waarde heeft.
Er is nog een reden voor een andere benadering. Die heeft te maken
met het feit dat er weliswaar ongelooflijk veel initiatieven zijn op het
vlak van duurzaamheid, maar dat die vaak op zichzelf staan. Er is een
groep burgers die de daad bij het woord voegen en een initiatief
starten, bijvoorbeeld op het terrein van energie, natuurbeheer, ruilbeurzen. Zonder iets af te doen aan de betekenis van dergelijke initiatieven valt niet te verwachten dat deze richting tot een duurzame
samenleving leidt, en wel om meerdere redenen. Zo is de werking van
initiatieven vanwege hun kleinschalige karakter doorgaans beperkt.
Wat op kleine schaal verdienstelijk oogt, kan op een groter schaalniveau
nadelen aan het licht brengen. Verder kan het effect van een initiatief
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gemakkelijk teniet worden gedaan door onduurzaam handelen van
anderen. Ook zijn ze gebaseerd op vrijwilligheid. Dat kan niet alleen tot
gevolg hebben dat overleg en besluitvorming veel tijd vragen, maar ook
dat deelnemers gemakkelijk kunnen afhaken wanneer het initiatief zich
ontwikkelt in een door hen als ongewenst beschouwde richting. Ook
ontbreekt het vaak aan verbinding tussen initiatieven. Een duurzame
structuur ontbreekt. Dat wil overigens niet zeggen dat een duurzame
structuur per definitie een keuze voor grootschaligheid inhoudt. Eerder
het tegendeel, zoals verderop in dit rapport zal blijken.

2.2.3
Institutionele insteek
Daarmee komen we bij een derde element in de benadering. We kiezen
voor een institutionele insteek. Dat betekent dat ons uitgangspunt is dat
we bij problemen op het vlak van duurzaamheid niet kunnen volstaan
met een inhoudelijke analyse, maar dat we ons oog richten op institutionele aspecten. Sterker nog: we nemen als uitgangspunt dat de problemen
zijn veroorzaakt en in ieder geval in stand worden gehouden door de wijze
waarop we zijn georganiseerd. Zo kunnen institutionele factoren ertoe
leiden dat partijen een belang hebben bij onduurzaam handelen. Dat
betekent ook dat inhoudelijke oplossingen en goedbedoelde adviezen en
suggesties voortdurend het risico lopen geen effect te sorteren zolang geen
institutionele veranderingen plaatsvinden. Of, anders gezegd: analyses van
problemen zijn gebrekkig wanneer ze voorbijgaan aan institutionele aspecten. Een belangrijke vraag daarbij is wat we onder institutionele factoren
verstaan. Instituties worden nogal uiteenlopend geïnterpreteerd. Soms
worden ze verengd tot organisatie en structuren binnen organisaties. Die
benadering kiezen we hier niet. We vatten instituties breed op. We stellen
de vraag centraal waarom systemen functioneren zoals ze functioneren.
Waarom gedragen actoren in een systeem zich zoals ze zich gedragen? Het
gaat dus niet slechts om organisaties, maar ook om aspecten zoals procedures, organisatiecultuur, leiderschapsstijlen, besluitvormingsprocessen en
gewoontes. Juist informele aspecten zijn vaak meer bepalend voor feitelijk
gedrag dan de formele structuren. Wat zijn de vanzelfsprekendheden
binnen een organisatie? Wat staat niet ter discussie? Wat is not done? Wat
is kenmerkend voor onderlinge relaties tussen partijen? Hoe wordt met
afspraken omgegaan?

2.3
Economisch systeem
2.3.1
Inleiding
De financiële en economische crisis heeft veel opvattingen doen
wankelen. Wat jarenlang vanzelf sprak, werd onderwerp van discussie.
Er ging enige tijd overheen voordat de aard van de crisis duidelijk
werd. Ging het aanvankelijk ‘slechts’ om betalingsproblemen bij hypo-

theken op huizen in de Verenigde Staten, gaandeweg bleken de
problemen het hart van het financiële systeem te raken. Nog later
bleek dat het niet slechts om een crisis binnen het financiële systeem
handelde, maar dat ook de economie als geheel zwaar werd getroffen.
Bovendien werden de effecten van wat in de Verenigde Staten begon,
al gauw wereldwijd voelbaar.
Over de ingrijpendheid en uitgebreidheid van de crisis bestaat geen
misverstand meer. Over de vraag hoe erop moet worden gereageerd,
lopen de opvattingen echter uiteen. Zo is er de afgelopen tijd een
breed scala aan noodzakelijke ingrepen en oplossingen gepresenteerd,
en deels ook in praktijk gebracht. Veel voorstellen hebben het karakter
van compensatie van ongewenste effecten. Ze zijn bijvoorbeeld gericht
op het handhaven van de koopkracht, om zo verdere vraaguitval te
voorkomen. Of men vindt dat er iets moet worden gedaan aan ongewenste uitwassen, zoals de bonuscultuur in de financiële wereld. Ook
leeft breed de overtuiging dat het toezicht op financiële instellingen
moet worden verbeterd. Verder zou er een verbod moeten komen op
financiële producten die al te speculatief van aard of slechts virtueel
van karakter zijn en die geen binding meer hebben met de reële
economie.
Kenmerk van dergelijke oplossingen is dat het in wezen handelt om
wijzigingen binnen het systeem waarbij de fundamenten van het
systeem zelf overeind blijven. Anderen zijn van mening dat dergelijke
veranderingen niet volstaan. Zij pleiten voor systeemwijzigingen. De
crisis is in hun ogen het gevolg van systeemfalen. Kenmerk van een
systeemcrisis is dat problemen zich systematisch voordoen. Het
systeem reproduceert als het ware problemen, met als gevolg dat interventies, hoe goedbedoeld ook, het karakter van symptoombestrijding
hebben en de diepere oorzaken niet wegnemen. Zo kan het uitspreken
van een mea culpa door bankdirecties wenselijk zijn, maar het draagt
niet wezenlijk bij aan het wegnemen van systeemfouten.
In brede kring leeft de opvatting dat ons economisch systeem niet
duurzaam is. Zo is er sprake van een onverantwoord snelle uitputting
van voorraden en van negatieve effecten op onze leefomgeving. Men
zou kunnen stellen dat het binnen ons systeem kennelijk in het belang
van de spelers is zich niet duurzaam te gedragen. Het systeem nodigt
ertoe uit, zo het er al niet toe dwingt. Voor zover economische aspecten aan de orde zijn, is er dus alle aanleiding het functioneren van het
economisch systeem nader te beschouwen. Een zowel brede als diepgaande analyse van economische systemen valt uiteraard buiten het
bereik van dit rapport. We zullen ons richten op enkele aspecten van
het economisch systeem zoals dat thans in de westerse wereld functioneert als deze relevant zijn voor de ontwikkeling van een regionaal
duurzaam landbouwsysteem. Zoals aangegeven, hebben we daarbij
vooral oog voor institutionele aspecten.
We zullen onze aandacht eerst richten op het intern functioneren van
het economisch systeem, en aansluitend op de relatie tussen het economisch systeem en de omgeving.
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2.3.2
Intern functioneren
Bij het bespreken van het intern functioneren van het economisch
systeem zullen we achtereenvolgens ingaan op de basisprincipes van
het economisch systeem (Paragraaf 2.3.2.1.), op marktwerking als
dominant mechanisme (Paragraaf 2.3.2.2.), op vragen rond aanboden vraagsturing (Paragraaf 2.3.2.3.), op de verhouding tussen macroen microniveau (Paragraaf 2.3.2.4.) en op de betekenis van groei
binnen het economisch systeem (Paragraaf 2.3.2.5.).

2.3.2.1
De homo economicus
Zoals bij ieder systeem het geval is, is ook het economisch systeem
opgebouwd op basis van enkele kernnoties. Economie is de wetenschap van de schaarste en van de ratio. Zouden goederen en middelen
onbeperkt ter beschikking staan voor eenieder, dan zou er geen noodzaak zijn om tot rationele afwegingen te komen. Dan neem je wat je
nodig vindt en is er geen enkele aanleiding − laat staan noodzaak −
om keuzes te maken. Zoals wij dagelijks ervaren, ziet de werkelijkheid
er anders uit. We bevinden ons voortdurend in situaties waarin we te
maken hebben met schaarste. We kunnen ons geld maar één keer
uitgeven, ook al hebben we tal van wensen. In dergelijke situaties
worden we gedwongen keuzes te maken. We moeten selectief zijn. De
homo economicus handelt daarbij uiterst rationeel. Hij streeft ernaar
de beperkte middelen zo te besteden dat hij er maximaal voordeel uit
haalt. Als hij wordt geconfronteerd met een probleem of een onvervulde wens, zet hij alle alternatieven op een rijtje, beoordeelt deze alternatieven en maakt vervolgens een keuze. Daarbij streeft hij er steeds naar
de beste waar te krijgen voor zijn geld, of zijn doel met de geringste
inspanningen te bereiken. Of hij stelt een aankoop uit wanneer hij
denkt dat hij daarmee op langere termijn beter af is. Ondernemers
doen hetzelfde. Ze wegen investeringen af tegen te verwachten
opbrengsten. Ze investeren zolang ze de overtuiging hebben dat de
investering meer opbrengt dan die kost, en ze gaan hiermee door
totdat ze het punt bereiken dat de marginale kosten gelijk zijn aan de
marginale opbrengsten. Ze trachten voortdurend slimmer te produceren; met minder middelen een grotere productie te behalen.
Tot zover het beeld van de homo economicus als het toonbeeld van
rationaliteit. Maar we weten ook dat de werkelijkheid een ander beeld
laat zien. Economie mag dan de wetenschap van de rationaliteit zijn,
toch blijkt sprake te zijn van een beperkte rationaliteitsopvatting. Er
blijkt nogal wat af te dingen op het beeld van de homo economicus als
een rationeel handelend persoon. Het blijkt een ideaaltype te zijn dat
niet erg overeenstemt met de werkelijkheid.
Zo blijkt de besluitvorming, bijvoorbeeld met betrekking tot
aankoopbeslissingen, in de praktijk heel wat minder ‘ideaal’ en ‘rationeel’ te verlopen dan volgens het model wordt verondersteld. Er is
slechts zelden sprake van situaties waarin iemand een volledig en

betrouwbaar beeld heeft van alle alternatieven, inclusief de voor- en
nadelen die daaraan zijn verbonden. Bovendien veranderen situaties
voortdurend, waardoor de afweging anders kan uitpakken. Simon
concludeerde al in het midden van de vorige eeuw dat mensen heel
wat minder rationeel handelen dan algemeen wordt aangenomen. Hij
introduceerde het begrip bounded rationality. Mensen handelen op
basis van beperkt beschikbare informatie. We beschikken meestal niet
over volledige informatie met betrekking tot beschikbare alternatieven, maar kennen ook doorgaans niet de gevolgen van ons handelen.
Een tweede punt is dat ook de keuzes die we op basis van wel beschikbare informatie maken, vaak heel wat minder rationeel zijn dan we
veronderstellen. Het menselijk vermogen om informatie in zich op te
nemen en die te verwerken, is nu eenmaal beperkt. We benutten maar
een deel van de informatie die ons ter beschikking staat.
Het is overigens de vraag of we ons zuiver rationeel zouden willen gedragen, zelfs wanneer we daartoe in staat zouden zijn. Het beeld dat we als
menselijke wezens worden gereduceerd tot voorgeprogrammeerde beslissingsmachines is niet aanlokkelijk. Sterker nog: we scheppen er op zijn tijd
genoegen in irrationele beslissingen te nemen. Of we laten ons bewust of
onbewust leiden door gevoelens en stemmingen waar weinig ratio en
calculatie aan ten grondslag liggen. We kleden ons bijvoorbeeld volgens de
laatste mode, welk gedrag in termen van kosten en baten moeilijk kan
worden onderbouwd. We kopen goederen en diensten, niet zozeer omdat
we die nodig hebben, maar bijvoorbeeld omdat we ons willen onderscheiden van anderen of enkel omdat we ons spiegelen aan onze omgeving en
liever de eerste dan de laatste willen zijn die zich een nieuw product
aanschaft. Ook spelen emoties een rol. Wanneer we onzeker zijn over de
toekomst, is dat van invloed op ons gedrag. We zijn terughoudender in
onze bestedingen. We sparen liever dan dat we geld uitgeven. Dat is op
zichzelf nog als rationeel gedrag op te vatten. Dat ligt anders wanneer we
ons niet meer laten leiden door de vraag hoe we zelf de toekomst inschatten, maar wanneer het gedrag van anderen bepalend wordt. Dan gaat de
psychologie de rationaliteit overheersen. Zo kan een crisis ontstaan omdat
iedereen erin gelooft dat er een crisis komt. Wanneer klanten van een op
zichzelf betrouwbare bank besluiten op een dag massaal hun geld op te
vragen, kan zelfs de stevigste bank in de problemen komen. Emoties
nemen dan de plaats in van rationele overwegingen. Natuurlijk kan men
ook gevoelens en daaraan gekoppelde overwegingen rationeel noemen,
maar dan spreken we toch van een ander rationaliteitsbegrip.

2.3.2.2
Marktmechanisme
Binnen het economisch systeem zoals dat in de westerse wereld gangbaar is, neemt het marktmechanisme een centrale plaats in. De betekenis ervan neemt wereldwijd eerder toe dan af. Landen waarbinnen
sprake was van centrale planning bieden steeds meer ruimte voor
marktwerking. Oost-Europese landen alsmede China en Vietnam zijn
voorbeelden. Maar ook in eigen land hebben we de afgelopen decennia een beweging gezien waarbij verantwoordelijkheden die tot het
terrein van de overheid behoorden, via processen van privatisering en
verzelfstandiging onderworpen zijn aan marktwerking.
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De overtuiging bestaat dat het marktmechanisme prima aansluit bij
de kernwaarden van ons economisch systeem, zoals het streven naar
efficiency, rationaliteit en productiviteit, en ook in staat stelt die op
handelingsniveau tot uitdrukking te brengen. Het geloof in de
werking van het marktmechanisme is sterk. Wanneer ieder zich laat
leiden door eigen belangen, zo is de overtuiging, dan leidt dit vanzelf
tot vergroting van de welvaart. Als voordeel van marktwerking wordt
ook vaak genoemd dat het dwingt tot concurrentie, en dus tot efficiencyverhoging. Men houdt elkaar scherp.
Er moeten dus goede redenen zijn om het marktmechanisme opzij te
zetten. Immers, het marktmechanisme is een voorbeeld van zelfregulatie. De markt werkt regulerend door vraag en aanbod aan elkaar te
koppelen, en via prijsvorming ontstaat er evenwicht. Je hoeft dus niet
te interveniëren, want het systeem is eigener beweging op evenwicht
gericht. Laat de markt maar zijn werk doen, zo is de overtuiging van
velen.
Maar nu weten we ook dat volledig vertrouwen op het marktmechanisme niet verstandig is. We noemen een aantal overwegingen. Op de
eerste plaats lenen lang niet alle goederen en diensten zich voor marktvorming. Bijvoorbeeld omdat ze niet splitsbaar zijn en/of vanwege hun
aard niet of moeilijk verhandelbaar zijn. Er is geen markt, en dus ook
geen prijsvorming, voor schone lucht of een eerlijke verdeling van de
welvaart. Zo hebben overheden in de loop der tijden tal van verantwoordelijkheden naar zich toe getrokken voor belangrijke zaken die
om uiteenlopende redenen niet aan de markt kunnen worden overgelaten. Defensie is een ander voorbeeld. De zorg voor veiligheid in een
land laat zich moeilijk splitsen in delen die kunnen worden toegerekend aan individuele burgers. Veiligheid vraagt om een gezamenlijke
aanpak. Een ander punt heeft ermee te maken dat in de marktprijs
niet alle kosten tot uitdrukking komen die met de voortbrenging van
een product of dienst te maken hebben. Bij het maken van tal van
producten kunnen negatieve effecten optreden naar de omgeving,
zoals natuur en landschap, of er kan sprake zijn van verontreiniging
van bodem en water. De kosten voor herstel of compensatie komen
doorgaans niet in de marktprijs tot uitdrukking. Ook − en daarmee
komen we bij een derde punt − is er een kritische overweging van
institutionele aard. Daartoe het volgende. Kenmerk van een markttransactie is dat koper en verkoper overeenstemming hebben om een
product tegen de overeengekomen prijs van eigenaar te laten veranderen. Maar kenmerk van markttransacties is ook dat ze in anonimiteit
plaats kunnen vinden. Op de markt hoeven koper en verkoper strikt
genomen geen relatie met elkaar aan te gaan. Of, anders gezegd: nadat
de prijs is betaald en het product is overhandigd, is de relatie beëindigd. In termen van duurzaamheid heeft dat nadelen. Duurzaamheid
veronderstelt vanuit een institutioneel perspectief duurzame relaties.
Toedeling van verantwoordelijkheden op het vlak van duurzaamheid
op strikt individuele basis is niet logisch. Met andere woorden: duurzaamheid laat zich niet splitsen in delen die vervolgens aan individuele
burgers kunnen worden toegedeeld. De aard van duurzaamheidsproblemen vraagt om een gezamenlijke aanpak.

Verder is van belang dat prijsvorming niet alleen geldt voor producten,
maar ook voor productiefactoren. Bij grondstoffen is dat helder, maar
ook bij loononderhandelingen spelen marktomstandigheden een rol.
In tijden van werkloosheid is het voor werknemersorganisaties lastig
om flinke looneisen op tafel te leggen. Ook de verhouding tussen
productiefactoren is van belang. In de huidige omstandigheden is
arbeid relatief duur en zijn grondstoffen relatief goedkoop. Voor
ondernemers ‘loont’ het om op arbeid te besparen, bijvoorbeeld door
arbeid te vervangen door machines. Door de kostprijs zo laag mogelijk
te houden, is men beter in staat te concurreren op de afzetmarkt.
Gevolg daarvan is dat inspanningen op het terrein van onderzoek en
ontwikkeling vooral zijn gericht op arbeidsbesparende technologieën,
en niet op technieken die arbeidsintensiever zijn. In een tijd van werkloosheid zou je het omgekeerde verwachten. Voor consumenten geldt
hetzelfde. Wanneer een apparaat mankementen vertoont en de garantieperiode is verstreken, is het vanwege de hoge arbeidskosten vaak
goedkoper om een nieuw apparaat aan te schaffen dan het oude apparaat te laten repareren. In sociaal opzicht kunnen onder invloed van
het marktmechanisme ongewenste inkomensverschillen ontstaan. Dat
roept verdelingsvragen op. Met een lege beurs heb je op de markt nu
eenmaal weinig te zoeken. Voor iemand die vermogend is, biedt de
markt daarentegen veel mogelijkheden om zijn vermogen nog verder
te vergroten.
Dergelijke nadelen zijn voor overheden aanleiding geweest om in te
grijpen en de werking van het marktmechanisme aan beperkingen te
binden. Zo functioneert er in moderne en welvarende samenlevingen
een uitgebreid stelsel van sociale maatregelen die veelal via fiscale
wetgeving herverdeling beogen. Winsten van de een worden afgeroomd en aangewend om problemen bij anderen op te lossen. Wetgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden is een ander voorbeeld waarbij het nodig werd geacht dat een minimumkader werd
opgesteld dat vervolgens verplichtend werd opgelegd. De noodzaak
van maatregelen is overigens niet beperkt gebleven tot het sociale
domein. De omstandigheid dat economische activiteiten nadelige
effecten kunnen hebben op de omgeving, is voor overheden aanleiding
geweest voor een uitgebreide regelgeving op het terrein van planologie
en milieu.
Nu is er op zichzelf niets mis met het streven naar efficiency en verhoging van de productiviteit. Sterker nog: verbetering van de efficiency
kan tot besparingen leiden op het gebruik van grondstoffen, en dat is
uit oogpunt van duurzaamheid juist gunstig. Maar ook dit streven
naar een hogere productiviteit kan problemen oproepen. Het kan
leiden tot onevenwichtigheden in de relatie tussen economie en overheid. Daarbij is niet zozeer productiviteitsstijging op zichzelf het
probleem, maar het feit dat de productiviteitsstijging in de ene sector
dwingend wordt voor de andere sectoren. In een sector waar de
arbeidsproductiviteit stijgt, is er strikt genomen geen probleem
wanneer de voordelen daarvan worden doorgeschoven naar de factor
arbeid. In een sector zoals de zorg, waarin geen of slechts beperkte
mogelijkheden zijn voor verhoging van de arbeidsproductiviteit en
waarin bovendien sprake is van een hoge arbeidsintensiteit, is verhoging van de lonen wel problematisch. Er moet geld bij dat intern niet
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kan worden verdiend. Gebeurt dat niet, dan komt er een dringende
noodzaak van bezuinigingen, waardoor de kwaliteit van de zorg terugloopt. Dit verschijnsel staat bekend als de Wet van Baumol, een
Amerikaanse econoom die vraagstukken rond arbeidsproductiviteit en
de effecten ervan op de welvaart uitgebreid bestudeerde. Een verhoging van de productiviteit in de ene sector kan tot problemen leiden in
andere sectoren.
Ook vraagt de interne samenhang binnen een marktcontext aandacht.
In een economisch systeem werk je samen wanneer en zolang dat
voordeel oplevert. Je wentelt kosten af wanneer je daartoe bij machte
bent. Het streven naar profijt, productiviteit en efficiency is leidend.
Dat is van invloed op de onderlinge relaties. Je werkt samen zolang
dat voordelig is en verbreekt de banden wanneer je denkt op een
andere wijze of in andere coalities meer voordeel te kunnen behalen.
Ook worden relaties vaak gekenmerkt door anonimiteit. Zo is er
binnen ons voedselsysteem sprake van veel aanbieders en veel consumenten, maar stevige relaties tussen beiden zijn er nauwelijks. Er zijn
weliswaar op lokaal en regionaal niveau initiatieven, maar vooralsnog
is de impact daarvan gering. De tendens naar globalisering heeft de
anonimiteit binnen voedselketens nog versterkt. Dat is begrijpelijk.
Binnen wereldwijde voedselketens waarin door voortgaande specialisatie steeds meer partijen een rol spelen, is het extreem lastig om stabiele
relaties op te bouwen en te onderhouden tussen bijvoorbeeld producenten in ontwikkelingslanden en consumenten in West–Europa. Laat
staan dat er sprake is van relaties die via contracten of arrangementen
worden vastgelegd. Dat betekent overigens niet dat alles op zijn beloop
wordt gelaten. Er zijn tal van initiatieven om te komen tot duurzame
ketens. Overheden hebben verder al of niet in internationaal verband
maatstaven ontwikkeld die voor een deel verplichtend zijn opgelegd.
Dat geldt bijvoorbeeld ten aanzien van minimumeisen op het vlak van
gezondheid. Maar dat alles neemt niet weg dat het marktmechanisme
voluit overeind is gebleven. Men blijft er dan op vertrouwen dat duurzaamheid kan worden bereikt zonder dat de marktwerking als vorm van
sturing overboord wordt gezet. De vraag is of dat vertrouwen terecht is.
Het marktmechanisme betekent dat de macht voor een belangrijk deel
bij de vragende partij ligt. Duurzaamheid in een marktcontext kan
slechts worden gerealiseerd wanneer er vraag is. Anders gezegd: producenten zijn afhankelijk van het koopgedrag van consumenten.

2.3.2.3
Vraag- en aanbodsturing
Binnen elk willekeurig systeem is het belangrijk te weten wat de drijvende krachten zijn. Om een systeem te begrijpen, is het nodig daar
zicht op te hebben. Dat geldt ook voor economische systemen. Die
vraag heeft binnen de economische wetenschap veel aandacht gekregen. In dat debat neemt het onderscheid tussen aanbod- en vraagsturing een belangrijke plaats in. Vraageconomen gaan ervan uit dat de
vraag naar producten bepalend is voor economische ontwikkeling.
Zonder vraag geen productie. Aanbodeconomen daarentegen stellen
zich op het standpunt dat ieder aanbod zijn eigen vraag oproept.
Hoewel er in de economie veel discussie is geweest tussen aanbod- en

vraageconomen, toont de praktijk van de laatste decennia dat vraagsturing vrij algemeen is geaccepteerd als leidend principe. Terwijl
oorspronkelijk sprake was van een aanbodgestuurde economie is in de
loop van de vorige eeuw vraagsturing dominant geworden. Door het
primaat bij de vraag te leggen, wordt voorkomen dat er producten
worden geproduceerd waar niemand behoefte aan heeft. Een dergelijk
aanbodgestuurd model kan in zijn meest zuivere vorm slechts functioneren wanneer producenten bepalen wat consumenten dienen te
kopen. In een strak geleid systeem van centrale planning is dat denkbaar, maar de moderne consument wenst zelf uit te maken wat hij
koopt. Vraagsturing is dan ook algemeen geaccepteerd en vanzelfsprekend. Omvang en richting van de vraag bepalen daarmee ook de
stand van de economie, en de richting waarin die zich ontwikkelt.
Voelen consumenten zich onzeker over de toekomst en worden zij
terughoudender bij bestedingen, dan heeft dat een direct gevolg voor
de economische bedrijvigheid. Het produceren van goederen en diensten waar geen behoefte aan bestaat, is in een marktcontext nu
eenmaal zinloos. Dit uitgangspunt is zo vanzelfsprekend dat het ook
ingang heeft gevonden in domeinen die vroeger vrijwel geheel aan
overheidsregulering waren onderworpen. Gezondheidszorg en onderwijs zijn daar voorbeelden van. De veronderstelling daarbij is dat
vraagsturing c.q. marktwerking de efficiency zal vergroten door de
positie van afnemers te versterken. Zij kennen hun eigen behoeften, zo
is de gedachtengang, immers het beste, en hebben ook een direct
belang bij kwalitatief goede producten en diensten.
Vraagsturing betekent dat de behoeften van de consument centraal
staan. Dat lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Zo kunnen behoeften
nogal uiteenlopen. Mensen met een hoog inkomen blijken andere
behoeften te hebben dan mensen met lagere inkomens. Maar behoeften veranderen ook in de tijd. Bovendien staan behoeften soms op
gespannen voet met elkaar. We willen zekerheid en uitdaging, eenvormigheid en verscheidenheid, stabiliteit en verandering, gemeenschappelijkheid en tegelijkertijd individualiteit. Het is juist die spanning die
kenmerkend is voor een behoeftepatroon (Vlek, Reisch en Scherhorn).
De dominantie van vraagsturing komt ook treffend tot uitdrukking in
de vele analyses rond het ontstaan van de economische crisis in 2008
en de instrumenten die worden toegepast om de economie weer op
gang te helpen. In brede kring wordt vraaguitval als een van de hoofdoorzaken gezien. Consumenten verlagen hun bestedingen omdat zij,
bijvoorbeeld als gevolg van baanverlies, met te hoge financieringslasten
zitten of omdat zij onzeker zijn over de toekomst en het verstandiger
vinden een groter deel van hun inkomen te sparen. Het gevolg is
minder vraag naar producten, waardoor bedrijfsresultaten onder druk
komen, de werkgelegenheid afneemt, de onzekerheid nog verder
toeneemt, enz. Er ontstaat een neerwaartse spiraal. De remedie is dan
dat overheden vraaguitval compenseren, bijvoorbeeld door infrastructurele werken eerder uit te voeren en via belastingmaatregelen de
koopkracht zoveel mogelijk op peil te houden. Overheidsmaatregelen
zijn er zo op gericht de teruggang in particuliere bestedingen op te
vangen. Die tijdelijke verhoging van de overheidsuitgaven wordt dan
weer rechtgetrokken, zo is de redenering, wanneer de economie weer
aantrekt. Men sluit daarbij aan bij het gedachtengoed van Keynes. Die
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stelde ten tijde van de economische crisis in de jaren dertig van de
vorige eeuw dat stimulering van de vraag de juiste remedie was om de
economie weer op gang te krijgen.
Uit oogpunt van duurzaamheid is er echter alle reden om vraagsturing ter
discussie te stellen. Vrij algemeen wordt de zienswijze aanvaard dat de
aarde het westers consumptiepatroon niet aankan. De beschikbaarheid
van natuurlijke hulpbronnen is daarvoor te beperkt. Berekeningen waarbij
de zogeheten voetafdrukbenadering wordt toegepast, geven dat overtuigend weer. De negatieve milieueffecten van ons consumptiepatroon
kunnen niet meer worden opgevangen. Vanuit dat gezichtspunt is het
vreemd om te vertrouwen op een systeem dat is gebaseerd op vraagsturing. Dat houdt gemakkelijk het risico in dat problemen op het vlak van
duurzaamheid eerder nog verder worden vergroot in plaats van opgelost.
In brede kring wordt overconsumptie dan ook beschouwd als een van de
belangrijkste oorzaken voor problemen op het vlak van duurzaamheid.
Het is een voorbeeld van een systeemverstoring. Het economisch systeem
kan slechts functioneren wanneer de vraag op peil blijft en tegelijkertijd
kunnen problemen rond duurzaamheid slechts worden opgelost door een
lager consumptiepatroon. We zijn als het ware de gevangene van de
consumptie geworden. We zouden uit oogpunt van duurzaamheid
wellicht anders willen, maar we kunnen ons dat economisch niet permitteren. Een poging om minder te consumeren, en dus ons patroon aan te
passen aan wat ons ecologisch systeem aan kan, wordt gefrustreerd omdat
dat de basis onder ons economisch stelsel aantast. Zo beschouwd is het
systeem voorgeprogrammeerd op onduurzaamheid.
Kijken we nu naar de landbouw, dan is er sprake van enkele parallellen.
De positie van de producent in voedselketens is traditioneel zwak. Slechts
een gering deel van de consumentenprijs komt terecht bij de producent.
Daarentegen is de marge in opvolgende fases van de keten groter. De
agrarische ondernemer heeft weinig of geen invloed op de marktomstandigheden. Hij moet, naast kwaliteit, vooral concurreren op kostprijs. Hij
is gedwongen tot voortdurende verhoging van de productiviteit omdat hij
anders de concurrentie niet aankan. Landbouwproductie is van oudsher
aanbodgestuurd. Bovendien maakt de kapitaalintensiteit van de moderne
landbouw het lastig over te schakelen naar andere markten. Een melkrobot kan nu eenmaal lastig voor andere doelen worden ingezet dan het
melken van koeien. Een ondernemer kan daarom moeilijk inspelen op
veranderende marktomstandigheden en zijn producten aanpassen. Ook
het natuurlijke karakter van processen stelt beperkingen. Tussen zaaien en
oogsten ligt een tijdsperiode die weliswaar door toepassing van nieuwe
technologie is te verkorten, maar het effect daarvan is beperkt. Maar niet
alleen het aanbod is inelastisch. Dat geldt ook voor de vraag naar landbouwproducten. Men gaat niet gauw veel meer aardappelen eten als de
prijs laag is. Gevolg daarvan is dat een relatief gering overaanbod een
aanmerkelijke prijsdaling tot gevolg kan hebben.

2.3.2.4
Macro-micro
We zagen dat de homo economicus centraal staat in de economische
wetenschap, maar we stelden ook dat daar in de praktijk nog wel iets

op valt af te dingen. Dat geldt op individueel niveau, maar er is meer.
Zo op het eerste gezicht zou men kunnen stellen dat wat op macroniveau gebeurt, simpelweg de optelsom is van tal van besluiten die op
individueel niveau worden genomen. Consumenten en bedrijven
nemen voortdurend beslissingen. Voeg je de effecten van al die beslissingen bij elkaar, dan ontstaat het ‘macro-economisch plaatje’. Hoe
een land er economisch voor staat, wordt dan bepaald door het
consumptiepatroon van burgers, door de export van bedrijven, door
de vraag of bedrijven investeren of juist investeringen achterwege laten
omdat ze onzeker zijn over de toekomst, enz. Die relatie tussen macroen microniveau is echter complexer dan wellicht op het eerste gezicht
lijkt. Toch heeft die relatie tussen macro- en microniveau in de economische wetenschap nog niet zoveel aandacht gekregen. Daarentegen
weten we wel veel van wat er gebeurt op micro-, respectievelijk macroniveau. Beide domeinen zijn echter tot nu toe vooral afzonderlijk
bestudeerd. We weten er dus veel van. De relatie tussen beide domeinen is veel minder onderwerp van studie geweest.
De optelsom van individueel rationeel handelende mensen blijkt in de
praktijk lang niet altijd rationeel te zijn. Zo blijkt individueel gedrag
heel wat minder individueel te zijn dan verondersteld. Hoe individueel
is micro? We wezen er al op dat consumenten zich sterk laten leiden
door koopgedrag van anderen. Er is sprake van groepsgedrag. Maar er
is meer. Veel beslissingen worden niet genomen door individuen, maar
door organisaties. Bovendien spelen er macro-economisch tal van
krachten die van invloed zijn op hoe een economie zich ontwikkelt.
Overheden voeren een monetair beleid en kunnen bijvoorbeeld de
rentevoet beïnvloeden. Internationaal kan sprake zijn van handelsbelemmeringen. Overheden kunnen via hun belastingbeleid de bestedingsruimte voor hun burgers vergroten of juist verkleinen. Wanneer
burgers te weinig besteden, kan de overheid dat compenseren, bijvoorbeeld door grote projecten tot uitvoering te brengen. Denk aan de
aanleg van infrastructuur zoals wegen. Ook kan de overheid maatregelen nemen om bedrijven te ondersteunen die tijdelijk in zwaar weer
terechtkomen. Een ander punt is dat burgers en bedrijven maar ook
overheden niet enkel handelen op basis van de situatie waar ze zich in
bevinden, maar ook rekening houden met de toekomst. Men schat in
hoe de economie zich ontwikkelt. En hoe de andere spelers zich gaan
gedragen. Is men optimistisch over de ontwikkeling van de economie
of vreest men dat men geen baan meer zal hebben? Dat inschatten is
lastig. Op de eerste plaats kunnen signalen nogal uiteenlopend worden
geïnterpreteerd. Een besluit van de overheid om een omvangrijk steunprogramma vast te stellen ter stimulering van de economie, kan het
vertrouwen vergroten van burgers dat het wel goed zal komen. Een
dergelijk besluit kan ook worden opgevat als een teken dat het met de
economie beroerd gesteld is. Bovendien handelen mensen niet enkel
op basis van hun inschatting van de situatie, maar schatten ze ook in
hoe de andere spelers de situatie inschatten. Hoe de economie zich
ontwikkelt, hangt immers niet af van wat men individueel besluit,
maar van het gedrag van anderen. De handel in aandelen geeft
hiervan dagelijks tal van voorbeelden. Om al deze redenen is het te
simpel om de relatie tussen macro- en microniveau op te vatten als een
kwestie van optellen en samenvoegen.
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Kijken we nu naar de landbouw, dan komt die spanning tussen microen macroniveau treffend tot uitdrukking. De producent is niet enkel
afhankelijk van natuurlijke omstandigheden, maar ook van tal van
overheidsmaatregelen, handelsbelemmeringen, het al of niet bereiken
van overeenstemming in internationale fora, enz. Een op het oog
gering probleem op het terrein van voedselveiligheid kan tot een forse
terugval leiden in de vraag naar producten. De ondernemer heeft dus
te maken met tal van beperkingen en onzekerheden. Zijn afwegingsruimte is beperkt. Zoals gezegd kan hij voornamelijk op kostprijs en
kwaliteit concurreren. Maar zelfs op dat terrein heeft hij geringe
manoeuvreerruimte. Zo bieden vragen rond toepassing van nieuwe
technologie nauwelijks ruimte voor afweging. Hij heeft in wezen geen
keuze. Stilstand is achteruitgang. Maar meegaan in het spoor van
modernisering biedt doorgaans slechts tijdelijk soelaas. Dat proces is
wel eens beschreven als een ratrace.

2.3.2.5
Economisch systeem en groei
De relatie tussen economisch systeem en groei is voor het onderwerp
van dit rapport uiterst belangrijk. Velen zullen zich daarbij op het
standpunt stellen dat het overbodig is die relatie nader te beschouwen.
Men vindt het vanzelfsprekend dat er sprake moet zijn van groei.
Groei is noodzakelijk, en het aan de orde stellen van die relatie is overbodig. Immers, afwezigheid van economische groei zou de toename
van de welvaart onder druk zetten. Sterker nog: we zouden het
huidige welvaartspeil mogelijk niet kunnen handhaven. Groei van de
economie stelt in staat om maatschappelijke problemen aan te pakken.
De vergrijzing en een te verwachten toenemend beroep op de gezondheidszorg zullen immers veel kosten met zich meebrengen. Ook wordt
gesteld dat groei van de economie ons in staat stelt om de milieuproblemen adequaat aan te pakken. Ook daar is veel geld voor nodig. Er
is behoefte aan nieuwe technische kennis. Onderzoek is nu eenmaal
arbeidsintensief en dus kapitaalsintensief. Ook milieuprojecten zelf
vragen grote investeringen. Tevens wordt vaak gesteld dat economische groei ons in staat stelt om ontwikkelingslanden ondersteuning te
bieden. Zonder groei van onze eigen economie zou er minder ruimte
zijn voor ontwikkelingshulp. Ook komt zonder groei de continuïteit
van bedrijven in gevaar.
Als oorzaak wordt vaak gewezen op de interne dynamiek binnen het
economisch systeem. Een belangrijk punt daarbij is dat ons economisch systeem zodanig functioneert dat min of meer vanzelfsprekend
groei is voorondersteld. Dat geldt bijvoorbeeld voor een individueel
bedrijf. Algemeen wordt aangenomen dat bedrijven waarbij sprake is
van stabiele omzet en winst, op termijn geen continuïteit hebben.
Daar zijn ook verschillende motieven voor aan te voeren. Kenmerk
van een moderne economie is bijvoorbeeld dat die kennisintensief is.
Kennis verandert echter voortdurend. Dat vraagt grote inspanningen
op het vlak van opleiding, maar ook korte afschrijvingstermijnen voor
bijvoorbeeld automatisering. De aard van technologische vernieuwingen dwingt daarbij tot schaalvergroting. De capaciteit van automatiseringssystemen neemt bijvoorbeeld alsmaar toe, maar dat geldt ook

voor de prijs die ervoor moet worden betaald. Om die steeds hogere
investeringen rendabel te maken, is schaalvergroting een voor de hand
liggende strategie. Door de kosten over meer producten of diensten uit
te smeren, kunnen de voordelen van technologische vernieuwingen
worden benut en tegelijkertijd de kosten per product in de hand
worden gehouden. De onderlinge concurrentie tussen bedrijven
dwingt ertoe op dit pad mee te gaan. Anders prijs je jezelf door een te
hoge kostprijs uit de markt. Een belangrijke factor daarbij is dat er een
stevige relatie is tussen technologische vooruitgang en schaalvergroting. Technische vindingen veronderstellen als het ware schaalvergroting. Kortom, bedrijven moeten groeien, willen ze blijven voortbestaan. Groei is vanzelfsprekend.
Kenmerk van een systeemanalyse is dat wat vanzelfsprekend wordt
geacht, onderwerp wordt van discussie. Wanneer zaken systematisch
foutgaan en gebruikelijke oplossingen niet blijken te werken, is de
vraag actueel om uitgangspunten ter discussie te stellen. Dus ook de
vraag hoe het komt dat groei noodzakelijk is binnen ons economisch
systeem. Die vraag heeft de laatste tijd, vooral als gevolg van de economische crisis, aan actualiteit gewonnen. Mulder en Koster houden
enkele vanzelfsprekendheden over de noodzaak van groei van de
economie kritisch tegen het licht. Ze plaatsen bijvoorbeeld kritische
kanttekeningen rond de vraag of economische groei wel noodzakelijk
is om de werkgelegenheid in stand te houden. En of het milieu is
gediend met groei.
Ook de relatie tussen technologische vooruitgang en schaalvergroting
vraagt aandacht. In het algemeen dwingt de toepassing van innovaties
tot schaalvergroting. Modernisering en schaalvergroting zijn sterk aan
elkaar gekoppeld. Het aantal innovaties dat schaalverkleining faciliteert, is zeer beperkt. Bovendien is er sprake van een institutioneel
probleem. Bestaande organisaties zijn als het ware voorgeprogrammeerd op schaalvergroting en hebben geen of weinig belang bij schaalverkleining. Een voorbeeld uit de energiesector ter verduidelijking. De
afgelopen jaren zijn in de land- en tuinbouwsector diverse oplossingen
bedacht om energie te produceren. In de veehouderijsector kan mest
worden omgezet in energie. In de glastuinbouw zijn systemen ontwikkeld waarbij kassen energie opleveren. Veel ondernemers klagen echter
over het feit dat het moeilijk is afnemers te vinden. De grote energiemaatschappijen blijken niet erg geïnteresseerd te zijn in kleinschalige
energieproductie. Hun systemen zijn er niet goed op ingericht. Een
vergelijkbaar probleem speelt bij de afzet van streekproducten. Verwerkings-, distributie- en verkoopsystemen hebben een vrijwel continu
proces van schaalvergroting doorgemaakt. Dergelijke systemen zijn
minder ingesteld op verwerking en afzet van regionale producten.
Daarbij gaat het doorgaans immers om kleinere hoeveelheden, zowel
aan de aanbodzijde als aan de vraagzijde. Gevolg is dat individuele
ondernemers vaak gedwongen zijn hun eigen afzet te organiseren.
Er zijn dus binnen het economisch systeem weliswaar sterke krachten
werkzaam die dwingen tot groei, maar het besef groeit ook dat wat
vanuit een economisch perspectief wellicht noodzakelijk is, vanuit een
ander perspectief minder gewenst is. Daarbij gaat het met name om
effecten naar de omgeving. Er zijn effecten die economisch niet
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worden gewaardeerd en die dus economisch betekenisloos zijn, maar
die tegelijkertijd maatschappelijk ongewenst zijn. In brede kring wordt
dit zelfs als een kernvraagstuk op het vlak van duurzaamheid
beschouwd. Alle aanleiding dus om de relatie tussen economisch
systeem en omgeving nader te bekijken. Die relatie staat centraal in de
volgende paragraaf.

2.3.3
Economisch systeem en omgeving
We sloten de vorige paragraaf af met de constatering dat ons economisch systeem groei vooronderstelt, maar dat groei tot ongunstige
effecten leidt voor de omgeving. Daarmee komt ook de externe relatie
tussen economisch systeem en omgeving aan de orde. Economische
activiteiten hebben tevens invloed op de wereld buiten het economisch
systeem. Er wordt inkomen verdiend. Er worden grondstoffen benut.
Doorgaans is het zo dat de omgeving grenzen stelt aan ongebreidelde
groei van een systeem. De natuur laat er vele voorbeelden van zien.
Op het vlak van duurzaamheid ligt dat echter anders. Gebruikelijk is
dat bij duurzaamheid drie deelsystemen worden onderscheiden: het
economisch systeem, het ecologisch systeem en het sociaal-cultureel
systeem. Allereerst kunnen we constateren dat het systeem uit het
oogpunt van duurzaamheid niet in evenwicht is en zich ontwikkelt in
een richting die we niet wensen. De vraag is dan hoe een dergelijke
situatie kan blijven voortbestaan. Waarom wordt een situatie geaccepteerd waarin problemen op het vlak van duurzaamheid niet worden
opgelost, zelfs steeds groter worden, en waarin er permanent behoefte
is aan bijsturing? Waarom is het systeem niet zelfcorrigerend?
Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de onderlinge verhouding
tussen de drie deelsystemen. Kenmerkend daarvoor is dat de drie deelsystemen niet nevengeschikt zijn aan elkaar. Het economisch systeem
is dominant ten opzichte van de beide andere systemen. Gevolg
daarvan is dat de groei van het economisch systeem geen tegenkrachten mobiliseert. Ecologische en sociaal-culturele waarden zijn daarvoor te zwak en verkeren in een afhankelijkheidspositie van het economisch systeem. Gevolg daarvan is dat de omgeving niet bij machte is
om grenzen te stellen aan de groeidwang van het economisch systeem.
Het economisch systeem krijgt daardoor de werking van een kankergezwel: het kan in principe onbeperkt groeien en de omgeving aantasten zonder dat er sprake is van zelfcorrectie. Er staat geen maat op.
Zo beschouwd kunnen we stellen dat problemen rond duurzaamheid
zijn terug te voeren tot de omstandigheid dat het in het belang van
partijen binnen het economisch systeem is te streven naar groei, en dat
de krachten binnen het economisch systeem erop zijn gericht patronen
en praktijken in stand te houden. Het systeem nodigt ertoe uit, zo het
er al niet toe dwingt. Tegelijkertijd zijn externe krachten niet in staat
om voor de noodzakelijke verandering te zorgen. Er is sprake van
afhankelijkheidsrelaties tussen de drie deelsystemen. Het probleem is
dus terug te voeren tot zowel het feit dat ons economisch model
dwingt tot groei en de externe omstandigheden niet in staat zijn tot

tegenwicht. Weliswaar leidt economische groei tot negatieve effecten,
maar die doen zich niet voor binnen het economisch systeem zelf.
Aantasting van natuur en milieu uit zich binnen het economisch
systeem niet als een kostenpost. Anders gezegd: voor zover economische groei negatieve effecten heeft, komen die binnen het economisch
systeem niet tot uitdrukking. Er is sprake van afwenteling naar de
beide andere systemen. Het economisch systeem kan het zich veroorloven negatieve effecten extern af te wentelen omdat er binnen het
systeem geen tegenkrachten worden gemobiliseerd en het systeem in
zijn externe relaties dominant is.
Hieronder een tekening ter opheldering.

2.4
Waardering
Het toekennen van waarden neemt in de economie een belangrijke
plaats in. Op tal van deelterreinen zijn dan ook met veel gevoel voor
detail maatstaven ontwikkeld. Vragen rond kostprijsberekening en
voorraadwaardering hebben tot aparte vakgebieden geleid. Maar we
stelden ook vast dat niet alles wat maatschappelijk waardevol wordt
gevonden, ook binnen het economisch systeem waarde heeft. Tal van
externe effecten van economisch handelen blijven binnen het economisch systeem buiten beschouwing. Het is lastig dergelijke zaken te
waarderen. De gebruikelijke maatstaven schieten tekort. Die zijn
systeemgebonden. Van een product dat wordt geproduceerd en
verkocht, kan de waarde in het economisch verkeer worden vastgesteld. Op de markt zorgen vraag en aanbod voor evenwicht. Wordt er
meer aangeboden dan er wordt gevraagd, dan zal de prijs in normale
omstandigheden dalen. Omgekeerd stijgt de prijs wanneer het een
product betreft waar veel vraag naar is maar waarbij het aanbod
achterblijft. Dat mechanisme werkt bij producten die onderhevig zijn
aan marktwerking. Bij zaken als natuur of gezondheid ligt dat anders.
Natuur en, in het algemeen, common goods lenen zich niet of nauwelijks voor marktwerking. Ze zijn vanwege hun aard niet of nauwelijks
deelbaar. Splitsing tast de aard van het common good aan. Er zijn wel
schaduwbenaderingen denkbaar om tot waardering te komen. Zo zou
men kunnen stellen dat de waarde van een natuurgebied valt af te
leiden uit de kosten die de overheid maakt om het te verwerven en te
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beheren. Door die uitgaven te doen, geeft de overheid aan dat men er
dat bedrag voor over heeft. Daarmee verwant is de benadering waarbij
wordt berekend wat de alternatieve opbrengst zou zijn wanneer een
stuk grond een andere functie zou krijgen. Van realisering van die
waarde ziet men af wanneer en zolang men voorkeur geeft aan natuur.
Op het terrein van gezondheid kunnen we de kosten die we maken,
zien als een indicatie voor wat gezondheid ons waard is. Na de watersnoodramp in 1953 werd besloten tot een deltaplan. Dijken werden
verhoogd en er werden tal van werken uitgevoerd. De gezamenlijke
waarde van alle investeringen drukte als het ware uit wat ons de veiligheid van de burgers in die regio waard was. Maar een strikte waardering van veiligheid en verlies van mensenlevens is moeilijk te geven, en
al zeker niet met behulp van economische maatstaven.
Ons economisch systeem kent dus een beperkte waarde- en waarderingsbasis. Dat is een belangrijke constatering. Want vrij algemeen
wordt de stand van de economie in een land als een belangrijke en
zelfs doorslaggevende factor beschouwd om te bepalen of het goed of
slecht gaat met een land. Dat kan tot een vertekend beeld leiden
omdat ecologische en sociaal-culturele waarden niet worden meegeteld. In economisch opzicht worden ze niet als waardevol beschouwd.
Dat brengt het risico met zich mee dat wat met economische maatstaven als vooruitgang wordt gemeten, vanuit een maatschappelijk
perspectief wellicht tot een omgekeerde conclusie leidt. Dat besef leeft
in brede kring en komt tot uitdrukking in de toenemende kritiek op
de wijze waarop het Bruto Nationaal Product (BNP) wordt gemeten,
en vooral op de conclusies die eraan worden verbonden. Wanneer er
sprake is van negatieve effecten, roept dat vragen op met betrekking
tot waarderingsmaatstaven. Immers, waarom worden die negatieve
externe effecten dan niet als zodanig gewaardeerd en waarom spelen
ze geen rol bij de afweging en besluitvorming?
Binnen het economisch systeem staat weliswaar rationele handelen
centraal, maar het maakt natuurlijk nogal wat uit wat de onderliggende waarden zijn. Zoals we zagen, zijn er tal van zaken die binnen het
economisch systeem niet van betekenis zijn, maar die maatschappelijk
wel van waarde worden gevonden. Dan gaat het met name om ecologische en sociaal-culturele waarden. Ze worden in economisch opzicht
niet gewaardeerd. Binnen het economisch systeem is sprake van een
beperkte kijk op de samenleving. Een paar voorbeelden. Wanneer veel
werknemers als gevolg van een te hoge werkdruk last krijgen van een
burn-out en een half jaar niet kunnen deelnemen aan het productieproces maar hulp moeten zoeken bij bureaus of instellingen, zou je op
het eerste gezicht zeggen dat dit niet gunstig is voor de economie en
dat het BNP als gevolg daarvan daalt. Echter, het omgekeerde is het
geval. Het bedrijf zal nieuwe arbeidskrachten in dienst moeten nemen
om de productie op peil te houden en bovendien neemt de omzet in
de gezondheidssector toe door de toegenomen vraag. Een ander voorbeeld. Wanneer een bedrijf schadelijke stoffen uitstoot naar de omgeving, wordt het effect daarvan niet meegenomen in het BNP. Wanneer
de natuur erop achteruitgaat, heeft dat geen invloed op het BNP.
Sterker nog: het BNP kan er zelfs door toenemen. De overheid kan
bijvoorbeeld besluiten dat onderzoek nodig is om negatieve effecten in
beeld te brengen. Op basis daarvan kunnen bedrijven worden

verplicht om maatregelen te nemen die de natuurkwaliteit verbeteren.
Wanneer men vindt dat die te kostbaar zijn, kan een bedrijf juridische
adviseurs in dienst nemen om besluiten van een provincie of gemeente
aan te vechten. Dat betekent meer werk voor rechtbanken. Ook moet
erop worden toegezien dat eenmaal genomen maatregelen ook worden
uitgevoerd. Daar zijn binnen de overheid medewerkers voor nodig.
Maar omdat het vaak ingewikkelde vragen betreft, moeten die medewerkers worden opgeleid. Gelukkig zijn daarvoor de afgelopen jaren
bureaus ontstaan die zich daarin hebben gespecialiseerd. Al die
stappen scheppen nieuwe werkgelegenheid en dragen aldus bij aan
verhoging van het BNP. Anders gezegd: de achteruitgang van de
natuur als gevolg van economisch handelen vermindert het BNP niet,
maar kan juist tot vergroting ervan leiden.
Economische groei leidt kennelijk niet automatisch tot meer welvaart.
Maar we kunnen nog een stap verder gaan en de relatie tussen
welvaart en geluk bezien. Ook dat verband is bij nadere beschouwing
minder vanzelfsprekend. Die relatie is onder meer beschreven door
Veenhoven. Hij plaatst er vraagtekens bij. Het verband tussen welvaart
en geluk is niet lineair; hooguit binnen een bepaald domein. Boven
een bepaald welvaartsniveau is het verband zwak of zelfs afwezig.
Iemand kan zoveel geld bezitten dat men flink in beslag wordt
genomen door de zorg om het geld goed te beleggen en te voorkomen
dat het vermogen afneemt. Wie op de beurs veel geld verliest, kan
daar onder gebukt gaan, zelfs wanneer men nog ruim voldoende
vermogen heeft om comfortabel te leven. De betekenis van bezit van
vermogen is boven een bepaald niveau niet meer dat men het zich kan
permitteren om goederen of diensten aan te schaffen die voordien
buiten bereik waren, maar is wel belangrijk als vergelijkingsmaatstaf
met anderen in de omgeving. Het wordt een maatstaf om af te meten
of men succesvoller is dan anderen.
Een ander punt is dat we de neiging hebben om geluk te objectiveren.
We maken een lijst van aspecten zoals bezittingen en condities, en
kijken vervolgens of bezittingen van iemand en de omstandigheden
waarin iemand zich bevindt daaraan voldoen. Naarmate dat meer het
geval is, concluderen we dat iemand gelukkig is. Zo kunnen we kijken
naar de gezondheidssituatie. Als iemand nooit klachten heeft gehad of
iemand in geval van klachten snel en adequaat is geholpen, zou dat
een aanwijzing kunnen zijn dat iemand gelukkig is. Wanneer iemand
in een mooi huis woont, de hypotheek grotendeels heeft afbetaald,
ook nog in het bezit is van een tweede auto en een vakantiehuisje in
Frankrijk, zou dat eveneens bijdragen aan zijn geluk. Een dergelijke
benadering mag voor veel onderzoeken terecht zijn, voor geluk geldt dat
niet. Je definieert dan los van een bepaalde persoon het begrip ‘geluk’ en
verklaart dat begrip van toepassing op iemand. Geluk is echter een
subjectief begrip en verbonden met hoe iemand zich voelt. Je voelt je wel
of niet gelukkig. ‘Gelukkig’ is geen kwalificatie die je objectief kunt
vaststellen. Uiteindelijk is het slechts de persoon zelf die de vraag kan
beantwoorden of hij gelukkig is of niet. Iemand die een scheiding achter
de rug heeft, kan zich buitengewoon ongelukkig voelen. Anderzijds is
denkbaar dat iemand zich als gevolg van een scheiding bevrijd voelt van
een relatie die dag in, dag uit werd gekenmerkt door conflicten, en zich
daardoor veel gelukkiger voelt dan voorheen.
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Er zijn dus tal van zaken die als waardevol worden ervaren maar die
geen deel uitmaken van het economisch systeem. Natuur, veiligheid
en gezondheid zijn voorbeelden. We kunnen dus stellen dat een puur
economische benadering veel buitensluit wat van waarde is, en bijgevolg dat het BNP een gebrekkige maatstaf is. Er zijn tal van activiteiten binnen onze samenleving die waardevol zijn maar die niet tot
uitdrukking komen in het BNP. Vrijwilligerswerk is een voorbeeld.
Zodra vrijwilligers stoppen met mantelzorg is professionele ondersteuning nodig, met als gevolg dat het BNP toeneemt. De inzet van vrijwilligers daarentegen heeft geen waarde, juist omdat deze activiteiten
op vrijwillige basis worden uitgevoerd. Wie over een geldige milieuvergunning beschikt, heeft het historische recht om bijvoorbeeld ammoniak te emitteren, met schadelijke effecten op de omgeving. Dergelijke
effecten vormen geen aftrekposten binnen de berekening van het
BNP. Dergelijke vragen krijgen de laatste jaren steeds meer aandacht,
ook wereldwijd. Onder meer Stiglitz, Daly en in eigen land Heertje en
Van Duin hebben erover gepubliceerd. In het verlengde daarvan wordt
ook de vraag opgeworpen of, indien we groei zouden meten in termen
van duurzaamheid (dat wil zeggen: alle externe effecten ervan zouden
waarderen), er nog wel sprake is van toename van de welvaart. Of wat
we vooruitgang noemen bij nadere beschouwing geen teruggang betekent.
Zo zouden we ook een maatschappelijke kosten- en batenrekening
kunnen opstellen van de Nederlandse landbouw. Daarbij zouden we
ons dan niet moeten beperken tot een economisch perspectief, maar
ook moeten waarderen en wegen welke bijdragen de landbouw levert
die niet in geld worden uitgedrukt. Dan gaat het om de sociaal-culturele bijdragen, bijvoorbeeld de functie van de landbouw als drager en
uitdrukking van regionale identiteit en beheerder van het landschap,
maar ook de effecten van intensieve landbouwpraktijken op water,
bodem, lucht en omgevingswaarden als natuur en landschap. In
gelijke zin kan men de vraag stellen of landinrichtingsprojecten in de
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw waarbij de nadruk vrij
eenzijdig lag op verhoging van de productiviteit in de landbouw
vanuit een breder perspectief, in menig opzicht niet een stap achteruit
waren. Landschapselementen die een efficiënt gebruik van moderne
landbouwmachines belemmerden, moesten vaak wijken voor de vooruitgang. Beken werden gekanaliseerd. Thans worden dergelijke ingrepen deels weer teruggedraaid.

2.5
Overheidssturing
Terwijl we in de vorige paragraaf vooral de nadruk legden op de
inhoudelijke kant van de problematiek rond duurzaamheid, staan in
deze paragraaf sturingsvragen centraal. Wat is kenmerkend voor de
wijze van sturing zoals die nu functioneert? Tot welke gevolgen leidt
dat? Is er verandering nodig, en op welke punten moet die verandering dan plaatsvinden? En wat zou dan de aard van de verandering
moeten zijn?

We stelden dat het economisch systeem dominant is ten opzichte van
beide andere deelsystemen. Het beeld dat alles zou moeten wijken
voor economische krachten is echter eenzijdig en niet volledig. Overheden hebben zich zeer actief getoond om te beschermen wat waardevol en kwetsbaar is. Het zou niet correct zijn te stellen dat er geen oog
zou zijn voor de werking van het economisch systeem, en met name
voor de omstandigheid dat maatschappelijke waarden al te zeer wordt
gereduceerd door een beperkt economisch perspectief of door gebrekkige maatstaven. Sterker nog: juist een open oog voor de nadelen en
tekortkomingen van het economisch systeem is voor overheden aanleiding geweest om tal van maatregelen te treffen ter compensatie of ter
versterking van wat waardevol wordt geacht, maar onder druk van
economische krachten kwetsbaar is. Zo beschikken we in Nederland
over een uitgebreid stelsel van regelgeving dat tot doel heeft om het
speelveld voor de economie in te perken. In termen van sturing
zouden we kunnen stellen dat er sprake is van een mengvorm van
marktwerking en overheidsregulering. Via overheidsbeleid worden
beperkingen gesteld aan marktkrachten wanneer die tot ongewenste
effecten leiden.
Die overheidsinterventies zijn de laatste jaren weliswaar aanmerkelijk
toegenomen, maar ze zijn strikt genomen niet nieuw. Zo is regelgeving
op het gebied van arbeidsomstandigheden al een eeuw oud. De laatste
decennia is zorg voor milieu onderwerp geworden van overheidsoptreden. Er zijn tal van maatregelen gekomen om natuur te beschermen
en de vervuiling van bodem, water en lucht te stoppen en ten goede te
keren. Activiteiten die weliswaar zuiver economisch gezien winstgevend waren maar negatieve effecten hadden op het milieu, werden aan
vergunningen gebonden. Er kwamen tal van maatregelen om natuurgebieden aan te leggen, ook al was dat vanuit een traditioneel economisch perspectief bepaald niet profijtelijk.
Vanuit een sturingsperspectief kunnen we de situatie het beste typeren
als een situatie waarin als gevolg van de aard van het economisch
systeem en de dominantie ervan, de beide andere deelsystemen van
duurzaamheid voortdurend onder druk staan. Zodanig zelfs dat er een
permanente noodzaak is tot interventie. Het systeem neigt vanuit
zichzelf niet automatisch naar een evenwicht, maar behoeft permanente bijsturing. Het systeem is niet zelfcorrigerend. De overheid heeft
de taak alert toe te zien en wanneer er sprake is van uitwassen en
ongewenste effecten vervolgens in te grijpen, bijvoorbeeld door het
formuleren en dwingend opleggen van beperkende kaders. We zouden
dus ook kunnen stellen dat er in termen van sturing sprake is van een
combinatie van twee sturingsmechanismen: marktwerking en overheidsregulering.
Alle aanleiding dus om die rol van de overheid nader te bezien. Wat
valt te zeggen van de wijze waarop de overheid die rol als corrector
vervult? Daartoe is het nuttig in te gaan op de aard van beleidsvorming. Op tal van terreinen tracht de overheid het gedrag van burgers
en organisaties te beïnvloeden. De bevoegdheid daartoe staat niet ter
discussie, maar uitoefening van de bevoegdheid blijkt in de praktijk
nog niet zo eenvoudig. De maatschappelijke werkelijkheid is complex
en verandert permanent. Tegelijkertijd stellen wij tal van eisen aan
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regelgeving door de overheid. Zo is er sprake van beginselen van
behoorlijk bestuur. Van de overheid verwachten wij dat zij burgers op
gelijke wijze behandelt. Er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van
willekeur. We willen niet dat de een anders wordt behandeld dan de
ander. Ook dienen gedane toezeggingen te worden nagekomen. En als
beleidsregels veranderen, dienen die tijdig en correct te worden gecommuniceerd, zodat men zich op de veranderingen kan instellen. Daar
komt bij dat regelgeving gemakkelijk ook ongewenste effecten kan
oproepen. Door slimme constructies te bedenken, kan belastingheffing worden ontgaan of kan juist worden geprofiteerd van overheidssubsidies in situaties waarvoor die subsidie niet was bedoeld. Er is dus
een voortdurende noodzaak om regels te actualiseren en aan te passen,
om ongewenste effecten te voorkomen. Daar komt bij dat regelgeving
is omgeven met een uitgebreid stelsel van rechtsbescherming. De
totstandkoming van regels moet voldoen aan scherpe eisen. Regels die
niet op de voorgeschreven wijze tot stand zijn gekomen, verliezen hun
werking. Kortom: regelgeving is een complexe zaak. Om aan die eisen
te voldoen, is het gebruikelijk dat bij het opstellen van regels nauwkeurig wordt bepaald wat de strekking van regels is, voor wie ze gelden, in
welke omstandigheden ze van toepassing zijn, enz.
Overheidsbeleid veronderstelt dus ordening. De complexe en steeds
veranderende maatschappelijke werkelijkheid moet worden onderworpen aan beleidsmaatregelen. Dat vraagt precisie. Een willekeurige wet
of verordening begint dan ook doorgaans met een uitgebreide lijst van
definities van begrippen, waarbij met veel gevoel voor detail wordt
omschreven wat daaronder ‘in de zin van deze regeling’ wordt
verstaan. Voor zover situaties in de praktijk daaraan voldoen, is de
regeling van toepassing. Omgekeerd geldt dat wanneer situaties
daarvan afwijken, de betreffende regeling niet van toepassing is. Op
deze wijze definieert de overheid de maatschappelijke werkelijkheid.
Weliswaar is die maatschappelijke werkelijkheid veelkleurig en zullen
situaties door burgers vaak op uiteenlopende wijze worden ervaren,
maar bij toepassing van regels gelden niet zozeer de percepties van
burgers, maar slechts de formele definities van de overheid. De macht
van de overheid is in wezen definitiemacht. De overheid heeft, voor
zover het beleidsvragen betreft, zingevingsmacht. Ze kan haar definities dwingend aan de maatschappij opleggen.
Bovendien is er sprake van spiraalwerking. Vastgestelde beleidsmaatregelen leiden voortdurend tot de noodzaak weer aanvullend beleid te
formuleren, bijvoorbeeld omdat jurisprudentie daartoe aanleiding
geeft, maatregelen ongewenste en onbedoelde effecten hebben of
omdat situaties veranderen. Naarmate er meer beleidsmaatregelen
binnen een bepaald domein worden genomen, wordt de manoeuvreerruimte voor verandering van beleid kleiner. Zo zijn plotselinge beleidswijzigingen vaak niet mogelijk en zijn overgangsregelingen nodig.
Aldus wordt de overheid gaandeweg de gevangene van eigen beleid en
lopen pogingen tot bijstelling van beleid voortdurend het risico te
worden gefrustreerd door geldend beleid. De overheid bijt voortdurend in de eigen staart. Systemen en organisaties beschikken daardoor
over geringe veerkracht. Het vermogen om alert te reageren op veranderingen in de omgeving, is beperkt.

Maar er is meer. We zagen dat iedere beleidsmaatregel gebaseerd is op
definities. Die bepalen hoe de maatschappelijke werkelijkheid ‘in de
zin van de regeling’ wordt opgevat. Gevolg daarvan is dat lang niet
alle problemen onder de werking van een regeling vallen. Maar dat
geldt evenmin voor oplossingen. Subsidieregelingen definiëren doorgaans aan de hand van zorgvuldig geformuleerde criteria wanneer
men voor een overheidsbijdrage in aanmerking komt. De keerzijde
daarvan is dat er sprake kan zijn van briljante oplossingen die helaas
niet binnen de werking van een subsidieregeling vallen. Regelen gaat
dus ‘per definitie’ gepaard met reductie, en dus met buitensluiting
(Wagemans). De wereld wordt gereduceerd tot een regelbare wereld.
Een tekening kan een en ander adstrueren:

Nemen we een willekeurige regeling als uitgangspunt, dan is gebied a
het gebied dat betekenisvol is binnen die regeling. Situaties, problemen en oplossingen vallen binnen het formele overheidsperspectief
zoals dat in een regeling is vastgelegd. Daarentegen blijven de beide
gebieden b buiten beschouwing. Situaties in beide gebieden mogen
weliswaar buitengewoon relevant zijn voor burgers, voor de overheid
zijn ze betekenisloos. Ze vallen buiten het overheidsperspectief en
blijven dus ‘per definitie’ buiten beschouwing. Omgekeerd komt het
voor dat de wijze waarop de overheid een probleem definieert, niet
overeenstemt met de wijze waarop burgers een probleem beleven. Zo
brengt beleidsvorming altijd een zekere vorm van standaardisatie met
zich mee. We nemen een willekeurig beleidsveld zoals verkeersveiligheid. De vraag of een situatie door de overheid als verkeersveilig of
verkeersonveilig wordt beschouwd, is afhankelijk van hoe verkeersveiligheid is gedefinieerd. Daarbij spelen factoren mee zoals het aantal
passerende voertuigen, het aantal ongelukken met ernstig letsel en het
uitzicht. Echter, een verkeerssituatie die volgens dergelijke criteria door
de overheid als ‘veilig’ wordt gekwalificeerd, kan door burgers als
buitengewoon onveilig worden ervaren. Voor burgers telt de beleving,
voor de overheid daarentegen hoe veiligheid is gedefinieerd en vastligt
in beleid.
Een probleem is verder dat de wijze waarop een situatie wordt gedefinieerd tussen verschillende regelingen nogal uiteen kan lopen. Een
historisch voorbeeld betreft de vraag of een populierenweiland moet
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worden beschouwd als gras, omdat er bomen in het weiland staan,
dan wel als bos, omdat er gras tussen de bomen groeit. De beantwoording van die vraag kan zeer relevant zijn, omdat die bepaalt of subsidies van toepassing zijn, dan wel of de eigenaar bij agrarisch gebruik te
maken krijgt met verbodsbepalingen.
Genoemde aspecten van beleidsvorming zijn zeer actueel op het vlak
van plattelandsvernieuwing. Zo is in bestemmingsplannen buitengebied doorgaans met veel gevoel voor detail beschreven welke activiteiten zijn toegestaan, en welke regels daarbij in acht moeten worden
genomen. Bovendien is er een nauwelijks overzienbare stroom jurisprudentie die de manoeuvreerruimte om in te spelen op veranderingen
en vernieuwende initiatieven, nog verder beperkt.
Vanuit een sturingsperspectief is het beschreven systeem niet duurzaam, althans het systeem is niet zelfcorrigerend. Er is permanent
behoefte aan bijsturing. Het systeem is intern ‘systematisch’ niet in
evenwicht. Het economisch deelsysteem heeft vanuit zichzelf de
neiging te groeien en ecologische en sociaal-culturele waarden onder
druk te zetten, en om dat de corrigeren, voelt de overheid zich steeds
weer geroepen en gedwongen om aanvullend beleid te formuleren
wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe noodzaken. De krachten van
de markt dwingen tot groei en overheden spannen zich in om de
ongewenste externe effecten hiervan in te perken door een stelsel van
geboden en verboden. Gevolg hiervan is dat er een dichte beleidsdeken is ontstaan waarvan de uitvoering en handhaving hoge transactiekosten met zich mee brengen. Natuurlijk is als benadering denkbaar
dat de verhouding tussen beide vormen van sturing wordt veranderd.
Bijvoorbeeld door een belangrijkere rol toe te kennen aan overheden,
en zo de ruimte voor het vrije spel van marktkrachten (verder) in te
perken. Of men kan ernaar streven om de kosten van compenserende
maatregelen door te berekenen in de verkoopprijzen, en zo de consument eraan laten meebetalen. Ook is denkbaar dat men via campagnes probeert consumenten (nog) meer bewust te maken van het
belang van duurzaam geproduceerde producten, zodat via de vraagzijde producenten worden gedwongen om voortaan duurzamer te gaan
produceren. Dergelijke benaderingen hebben gemeen dat ze eerder het
karakter hebben van wijzigingen binnen het bestaande regime dan dat
er sprake is van vernieuwing van het regime zelf. De vraag of met
aanpassingen kan worden volstaan of dat we voor ingrijpende veranderingen staan, is actueel.
We kunnen het ook anders zeggen. Ons beleidssysteem heeft gaandeweg het karakter gekregen van een ideaaltype. We stellen er zodanig
hoge eisen aan dat het systeem niet meer in staat is de verwachtingen
waar te maken. In een situatie waarin de verwachtingen te hoog
gespannen zijn, is de keuze aan de orde de verwachtingen bij te stellen
of het systeem te verbeteren, zodat de verwachtingen wel worden
waargemaakt. In het laatste geval spant men zich in om veranderingen
binnen het systeem aan te brengen, maar wordt het systeem niet
wezenlijk ter discussie gesteld. Dat is de thans overheersende lijn. Er is
sprake van een onoverzienbaar aantal wijzigingen binnen het beleidssysteem. Er is een diepgewortelde overtuiging dat er weliswaar sprake
is van problemen, maar dat die door beleidswijzigingen kunnen

worden opgelost. Dat de praktijk telkens weer anders uitwijst, geeft
geen aanleiding om de beleidsuitgangspunten ten principale ter
discussie te stellen. In plaats daarvan is denkbaar dat men erkent dat
de verwachtingen irrealistisch zijn en bijstelling behoeven. Men wijzigt
dan het systeem niet, maar past zijn verwachtingen aan. Die benadering is binnen ons politieke bestel niet populair. We komen daar op
terug. De derde weg is die van een systeemwijziging. Dan kiest men
niet voor de weg om wijzigingen binnen het systeem aan te brengen,
maar wil men naar een ander systeem. Die laatste stap is lastig. In
paragraaf 2.8 waarin het functioneren van het politieke systeem aan
de orde komt, gaan we daar nader op in.
De beschreven mechanismen rond beleidsvorming zijn binnen het
landbouwbeleid, en algemener binnen het plattelandsbeleid, goed
herkenbaar. Ondernemers klagen voortdurend over de toenemende
regeldruk en over het feit dat overheidsbeleid belemmerend werkt op
economisch handelen. Ook blijken vernieuwende projecten vaak op
gespannen voet te staan met overheidsbeleid, of voldoen ze niet aan de
criteria zoals deze in subsidieverordeningen zijn geformuleerd. In zijn
uiterste consequentie is overheidsbeleid niet meer faciliterend voor
innovatie maar is innovatie slechts toegestaan voor zover zij past
binnen het overheidsbeleid. Overheidsinstrumenten worden zelf tot
doel in plaats van dat ze doelen ondersteunen. In dergelijke situaties is
de overheid niet langer dienend naar de maatschappij, maar dient de
maatschappij nog slechts als bevestiging van het overheidsperspectief.
De relatie tussen overheid en maatschappij wordt omgekeerd.

2.6
Organisaties
Wanneer iemand voor de keuze zou staan een opdracht georganiseerd
aan te pakken of ongeorganiseerd, dan is de keuze duidelijk. Het heeft
voordelen om vooraf afspraken te maken wie in welke volgorde welke
taken uitvoert, in plaats van in het wilde weg aan de slag te gaan.
Daarom kiezen we in organisaties voor een heldere toedeling van
taken. De efficiency is daarmee gediend. Een georganiseerde aanpak
heeft zeker voordelen wanneer het om complexe opdrachten gaat
waarbij veel partijen zijn betrokken. Dan is een goede coördinatie
nodig om te voorkomen dat er dubbelwerk wordt gedaan of dat de
inspanningen van de een teniet worden gedaan door het handelen van
anderen.
Maar intussen weten we ook dat organiseren in de praktijk wat lastiger is dan op het eerste gezicht lijkt. Afspraken worden bijvoorbeeld
niet nagekomen, wie het met een genomen besluit niet eens is kan de
uitvoering ervan frustreren, spanningen tussen mensen kunnen de
onderlinge verhoudingen onder druk zetten, de informatievoorziening
kan haperen waardoor men niet van elkaar weet waar men mee bezig
is, enz. Een nog groter probleem doet zich voor wanneer de wijze
waarop we zaken organiseren, zelf het probleem vormt. Iedere vorm
van organiseren betekent in wezen een simplificatie. Problemen
worden gereduceerd tot problemen die georganiseerd kunnen worden
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aangepakt. Iedere vorm van organisatie brengt bijgevolg reductie met
zich mee. Die reductie is functioneel omdat we daardoor in staat zijn
de voordelen van een georganiseerde aanpak te benutten. Maar iedere
vorm van reductie betekent dus ook dat we zaken buitensluiten. Met
situaties en problemen die zich niet erg lenen voor een georganiseerde
aanpak, weten we niet goed om te gaan. Complexe situaties reduceren
we zodanig dat complexiteit beheersbaar wordt. Zo denken we dat we
de zaken in onze greep hebben, maar we realiseren ons niet of onvoldoende dat het een schijnzekerheid is. Wij doen complexiteit geen
recht. We sluiten de ogen voor wat niet beheersbaar is of niet beheersbaar is te maken. De nadelen daarvan nemen we doorgaans op de
koop toe, omdat de voordelen van organiseren doorgaans de nadelen
overtreffen. Dat ligt anders wanneer we te maken krijgen met ernstige
problemen die niet goed passen binnen onze organisatiekaders. De
wijze waarop we zijn georganiseerd, wordt dan een sta-in-de-weg.
Voor dergelijke problemen zijn we niet ontvankelijk. Ze passen niet
binnen onze organisatorische kaders. We krijgen er geen vat op.
Ook is belangrijk dat iedere vorm van organiseren de wereld statisch
maakt. We hebben behoefte aan overzicht, aan kaders. We vullen die
behoefte aan kaders in door statische structuren te creëren die vervolgens moeilijk veranderbaar blijken te zijn. De wereld mag dan
complex zijn, maar door te organiseren hebben we het gevoel er weer
vat op te hebben. Op dat punt vragen processen rond schaalvergroting
aandacht. De tendens naar schaalvergroting is kenmerkend geweest
voor de afgelopen decennia. Daar zijn ook goede redenen voor.
Schaalvergroting stelt ons in staat om efficiënter te kunnen werken.
Hoe groter de organisatie, zo was de overtuiging, hoe groter de voordelen die konden worden behaald. Maar tegelijkertijd leert de ervaring
dat het lastiger is om grote organisaties goed te managen. Hoe groter
de organisatie is, des te hoger de eisen zijn die moeten worden gesteld
aan controle en beheersbaarheid. Hoe groter de organisatie, des te
hoger de eisen zijn die moeten worden gesteld aan informatievoorziening. De coördinatie vraagt meer aandacht. Ook de kennisintensiteit
vormt vanuit organisatorisch oogpunt een lastige opgave. Kennis
krijgt steeds meer een specialistisch karakter. Kennis veroudert snel en
processen van kennisontwikkeling verlopen razendsnel. Het bewaren
van overzicht wordt lastig. Complexe systemen vragen om complexe
controlesystemen. Complexe systemen laten zich nu eenmaal niet
gemakkelijk op eenvoudige wijze controleren. Er bestaat dus spanning
tussen de voordelen van schaalvergroting en de nadelen. Wat we
hebben gezien, is dat er erg veel aandacht is geweest voor de voordelen
van schaalvergroting en dat we relatief weinig aandacht hebben gehad
voor de nadelen ervan. Terwijl we in staat zijn met behulp van
moderne technologie informatie razendsnel te verwerken en wereldwijd te verspreiden, construeren we tegelijkertijd systemen die vanuit
het oogpunt van transparante toedeling van verantwoordelijkheden
gebrekkig zijn.
Het benutten van de mogelijkheden van schaalvergroting en het
bewaren van overzicht nodigen beide uit tot standaardisatie. Er zijn
grenzen aan ons vermogen om te gaan met variatie en verandering.
Dat is per definitie zo. Standaardisatie leidt op haar beurt gemakkelijk
tot meer bureaucratie. De eisen die aan de organisatie worden gesteld,

worden steeds hoger naarmate de organisatie groter wordt. Er kan een
moment ontstaan waarop de nadelen de voordelen gaan overheersen.
Men verliest het zicht op de feitelijke gang van zaken. Het organiseren
en reorganiseren zelf vraagt steeds meer aandacht. Het middel wordt
tot doel.
Dergelijke processen spelen zowel in de publieke als in de private sfeer.
Ronald Coase bestudeerde interne processen binnen het bedrijfsleven.
In ons economisch systeem staat de onderneming centraal. Coase
wees er al lange tijd geleden op dat het beeld van de onderneming die
zich zuiver laat leiden door de krachten van de markt niet erg reëel is.
Het is wat simplistisch te veronderstellen dat de markt bepalend is
voor het functioneren van een onderneming. Er is bijvoorbeeld interne
coördinatie nodig, en die vindt niet vanzelf plaats. Binnen een onderneming werkt het mechanisme van vraag en aanbod slechts beperkt.
In plaats van in voortdurende onderhandelingssituaties betrokken te
raken, is het handig en verstandig om op een aantal punten vaste
afspraken te maken, bijvoorbeeld wanneer er taken moeten worden
uitgevoerd. Een onderneming, hoe marktgericht ook, kan niet enkel
op marktkrachten drijven. Zo is het beter om taken in een functieomschrijving vast te leggen in plaats van iedere dag te moeten overleggen
over uit te voeren taken. Het kan bijvoorbeeld voordelen hebben om
routinematige zaken vast te leggen in een protocol. Dergelijke institutionele voorzieningen werken efficiënter dan telkens weer overeenstemming te moeten zoeken. Hoewel Coase deze inzichten al in 1937
publiceerde, hebben ze pas de laatste decennia veel aandacht gekregen.
Een ander punt betreft de ordeningssystemen die ten grondslag liggen
aan onze organisaties. Organisaties zijn ooit opgericht omdat men zich
geconfronteerd zag met problemen of kansen, en tegelijkertijd de overtuiging had dat een georganiseerde aanpak beter in staat stelde om de
problemen op te lossen en de kansen te benutten. Gevolg daarvan is
dat wanneer er sprake is van ingrijpende veranderingen en de aard van
de problemen verandert, het niet vanzelfsprekend is dat bestaande
organisatiestructuren het meest geschikt zijn om die problemen op te
lossen. Organisaties van eergisteren zijn niet automatisch goed toegerust om de uitdagingen voor overmorgen aan te pakken. Altijd bestaat
het risico dat we zijn geordend en georganiseerd rond tegenstellingen
die ons niet verder helpen. Nemen we de landbouw als voorbeeld. Een
van de opgaven is dat we zoeken naar een balans tussen landbouw en
natuur. De relatie tussen landbouw en natuur wordt door velen als een
probleem ervaren. Er wordt gepleit voor integratie. Die komt echter
moeilijk van de grond. Het vinden van duurzame oplossingen vraagt
veel aandacht en kost veel energie. Het is een van de meest diepgaande
en meest relevante beleidsthema’s. We kunnen ook stellen dat de wijze
waarop we zijn georganiseerd, het lastig maakt om tot structurele
oplossingen te komen, en als het ware uitnodigt problemen in stand te
houden. Beide sectoren, zowel natuur als landbouw, zijn immers sterk
georganiseerd. Er is sprake van landbouworganisaties en van natuurorganisaties. De inspanningen van beide organisaties zijn erop gericht de
belangen van de eigen sector naar best vermogen te behartigen.
Bovendien hebben sectorale organisaties een stevige positie binnen
beleidsprocessen. Maatschappelijk draagvlak is nu eenmaal belangrijk
om vastgesteld beleid ook tot uitvoering te brengen. Er is sprake van
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een structuur en context die het moeilijk maakt tot sectoroverstijgende
oplossingen te komen en die uitnodigt, zoal niet dwingt, tot onderhandeling. Kenmerk daarvan is dat winst voor de een, verlies betekent
voor de ander. Er is sprake van distributief onderhandelen (Aarts, Van
Woerkom). Problemen worden niet opgelost, hooguit wordt als resultaat van het onderhandelingsproces een situatie geschapen waar alle
partijen mee kunnen leven. Waarna later een nieuwe ronde van onderhandelingen begint. De wijze waarop we zijn georganiseerd, leidt ertoe
dat oplossingen het karakter hebben van compromissen.
Dat probleem doet zich in het bijzonder voor wanneer ingrijpende
veranderingen aan de orde zijn. De manier waarop we zijn georganiseerd, vormt dan het probleem in plaats van de oplossing. Wanneer we
bijvoorbeeld willen komen tot werkelijke integratie van landbouw en
natuur, en op zoek gaan naar een landbouwsysteem dat recht doet aan
wat uit oogpunt van bijvoorbeeld natuur, landschap en een verantwoord beheer van water, grond en lucht noodzakelijk is, dan is daarvoor een herformulering van belangen en een herschikking van
bestaande posities noodzakelijk. Wanneer men zich baseert op de
gevestigde posities en gebruikelijke belangenstructuren, is het lastig
om tot werkelijke vernieuwing te komen. Een wezenlijk kenmerk van
oplossingen die via onderhandeling worden bereikt, is namelijk dat ze
haalbaar zijn. Het is de best denkbare uitkomst, gegeven de tegengestelde belangen. De keerzijde is echter dat er geen enkele garantie is
dat het ook de beste oplossingen zijn om problemen op te lossen.
Sterker nog: compromissen hebben vaak het karakter dat ze leiden tot
situaties waar alle betrokken partijen vrede mee kunnen hebben.
Problemen worden niet opgelost, maar ze worden zodanig geïnterpreteerd dat ermee valt te leven. Dat is op zichzelf een belangrijk en
nuttig mechanisme. Binnen een willekeurig systeem zal er doorgaans
sprake zijn van tegenstellingen en belangenconflicten. In dergelijke
situaties is van belang dat er besluitvormende of pacificerende mechanismen zijn die voorkomen dat tegenstellingen voortduren en verlammend kunnen gaan werken, bijvoorbeeld wanneer situaties ontstaan
waarin verhoudingen verstoord raken. Dat leidt tot ontwrichting en is
ongewenst. Wanneer echter ingrijpende veranderingen noodzakelijk
zijn, helpen compromissen niet. Dan gaat het niet langer om veranderingen binnen een systeem, maar dan is verandering van het systeem
zelf aan de orde. Dan is nodig dat nieuwe thema’s en uitdagingen
worden geformuleerd en coalitievorming optreedt rond deze nieuwe
vraagstellingen. Ontwrichting van bestaande structuren is dan een
noodzakelijke stap om tot vernieuwing te komen. Bestaande organisaties houden dan problemen in stand en traditionele organisatiemodellen die lange tijd goed hebben gefunctioneerd, werken dan niet meer
en kunnen tegelijkertijd verandering in de weg staan.
Problemen kunnen zich niet alleen binnen organisaties voordoen,
maar ook in de relatie met de omgeving. Er kunnen spanningen
optreden. Zelfreferentie is een bekend fenomeen waarom organisaties
de band met de omgeving kunnen kwijtraken en niet meer alert reageren op veranderingen. Het komt er kort gezegd op neer dat organisaties zich niet aanpassen aan de omgeving, maar omgekeerd een groot
vermogen ontwikkelen om overeind te blijven ongeacht wat zich in de
omgeving afspeelt. Dat kan op tal van manieren. Men kan externe

ontwikkelingen zodanig interpreteren dat er geen sprake is van een
noodzaak tot aanpassing. Of men kan zich blind tonen voor veranderingen. Men is er simpelweg niet ontvankelijk voor. Een belangrijk
punt daarbij is in hoeverre een organisatie zich dat kan permitteren.
Een commerciële organisatie kan zich bijvoorbeeld doorgaans niet
straffeloos veroorloven om veranderingen in de markt te negeren.
Wanneer men dezelfde producten blijft aanbieden terwijl voorkeuren
van consumenten veranderen, prijst men zich uit de markt. De afzet
valt weg en voor de continuïteit is men nu eenmaal afhankelijk van
voldoende afzet. Maar er kan ook sprake zijn van situaties waarin de
afhankelijkheidsrelatie anders ligt. Dan is er sprake van dominantie
van de organisatie ten opzichte van de omgeving. Overheidsorganisaties zijn daar een voorbeeld van. Een organisatie die overheidsbeleid
uitvoert, bepaalt wie in aanmerking komt voor vergunningen of subsidies, of kan belastingen dwingend opleggen. Ook wanneer maatregelen niet het gewenste effect sorteren, betekent dat niet automatisch dat
het voortbestaan in gevaar komt. Daarvoor is bijvoorbeeld nodig dat
voldoende duidelijk kan worden aangetoond dat het functioneren te
wensen overlaat. Vervolgens kan het noodzakelijk zijn dat dergelijke
problemen op de politieke agenda terechtkomen, wat niet vanzelfsprekend is en tijdrovend kan zijn. En uiteindelijk is besluitvorming nodig
die verder gaat dan cosmetische ingrepen die de schijn van daadkracht
oproepen, maar problemen in werkelijkheid laten voortbestaan. De
omstandigheid dat actoren binnen een systeem doorgaans geen
nadrukkelijk belang hebben bij systeemwijzigingen nodigt eveneens
uit tot mechanismen als zelfreferentie. Systeemwijziging houdt immers
doorgaans ook wijzigingen van institutionele aard in. Posities en functies veranderen, organisaties of onderdelen worden opgeheven. Dat
leidt onvermijdelijk tot onzekerheid over wat de toekomst brengt, en
dat is geen aanlokkelijk perspectief. Aldus kan een institutioneel
systeem problemen reproduceren in plaats van ze op te lossen.
Globalisering leidt verder tot specifieke opgaven op institutioneel
terrein. Een wereldwijd functionerend economisch systeem vraagt om
structuren en voorzieningen op wereldschaal. De institutionele structuur is echter niet meegegroeid. Op mondiaal niveau zijn er weliswaar
tal van organisaties, maar in termen van besluitvorming, toezicht en
handhaving zijn er geen stevige voorzieningen. Er is geen autoriteit,
geen erkend gezag dat tot correctie in staat is en daartoe gemandateerd
is. Op wereldniveau is men afhankelijk van het bereiken van overeenstemming langs minnelijke weg. Wanneer een land daar niet voldoende de voordelen van inziet of vindt dat compromissen andere landen
te zeer bevoordelen, dan is men vrij om niet deel te nemen en terug te
vallen op nationaal beleid. Dat is een buitengewoon zwakke basis. Op
het terrein van duurzaamheid heeft dat grote nadelen. Duurzaamheid
kan niet worden overgelaten aan het op vrijwillige basis bereiken van
overeenstemming. Een correctiemechanisme op wereldschaal
ontbreekt echter. Een tweede punt betreft de institutionele structuur
die nodig is om de voordelen van globalisering te benutten. Weliswaar
zijn er, ook op het terrein van landbouw en voeding, organisaties op
wereldschaal actief, maar naarmate de afstanden en het aantal partijen
groter zijn, is het lastig om garanties te kunnen geven op het vlak van
kwaliteit en gezondheid. Dat geldt zeker wanneer de omstandigheden
sterk uiteenlopen. Niet overal zijn de omstandigheden gunstig om
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gebruik te kunnen maken van moderne technologie. Zo kunnen
computers prima diensten bewijzen voor de monitoring van activiteiten en processen, maar wanneer een groot deel van de producenten
analfabeet is, is de inzet van dergelijke middelen lastig.

2.7
De menselijke maat
Als nadeel van het proces van rationalisatie en modernisering wordt vaak
genoemd dat de menselijke maat is zoekgeraakt. Schaalvergroting leverde
weliswaar efficiencywinst op, maar de keerzijde was dat dit ten koste ging
van de relatie tussen individu en organisatie. Naarmate organisaties groter
worden, worden intermenselijke contacten steeds meer gereguleerd door
procedures en protocollen. In dat verband stelt Eyskens dat moderne
samenlevingen worden bestuurd door een abstract gezag, zonder profiel,
zonder gelaat, zonder gezicht.
Kijken we vanuit het oogpunt van onderlinge relaties naar beide sturingssystemen die thans dominant zijn, namelijk marktwerking en overheidsregulering, dan hebben die als gezamenlijk kenmerk dat er sprake is van
anonimiteit. We gaan achtereenvolgens op beide sturingsvormen in.
Dat anonimiteit kenmerkend is voor het marktsysteem ligt voor de hand.
Niet voor niets sprak Adam Smith van de invisible hand van het marktmechanisme. Het mechanisme functioneert, maar is noch zichtbaar, noch
tastbaar. Het doet zijn werk ongeacht de identiteit van partijen. Sterker
nog: het wezen van vrije marktwerking is dat ik als consument kan beslissen vandaag bij de ene aanbieder te kopen en morgen bij een ander. Op de
markt hoeven kopen en verkoper geen relatie met elkaar aan te gaan. Of,
anders gezegd: de relatie blijft beperkt tot de transactie zelf. Wanneer de
koop is gesloten en de transactie is afgerond, houdt daarmee ook de relatie
op te bestaan. Ideaaltypisch zorgt het marktmechanisme als vanzelf dat er
een evenwicht ontstaat tussen vraag en aanbod. Daar zijn geen marktmeesters voor nodig. Nu weten we ook dat wat ideaaltypisch denkbaar is,
niet altijd prima functioneert in de praktijk. Het marktmechanisme kent
zijn gebreken. Zo kan er sprake zijn van marktverstoringen, maar die
invalshoek staat hier niet centraal. Wel is aan de orde dat in zijn meest
zuivere vorm, het onderhouden van relaties in een marktcontext niet strikt
noodzakelijk is. Dat geldt voor de markt van goederen en diensten, maar
ook voor eigenaarschap van ondernemingen. Aandelenbezit verplicht niet
tot langdurige relaties tussen onderneming en aandeelhouders. Pogingen
om langdurig aandelenbezit te bevorderen door bijvoorbeeld de hoogte
van het dividend afhankelijk te stellen van de periode dat men aandelen
in bezit houdt, stuitten op juridische problemen. Dus ook de eigendomsverhoudingen worden gekenmerkt door anonimiteit. Op aandeelhoudersvergaderingen is doorgaans slechts een (klein) deel van de aandeelhouders
vertegenwoordigd. De eigendom van een onderneming is wereldwijd
verspreid en wisselt bovendien voortdurend.
In de landbouw is de eigendomssituatie weliswaar anders, maar een
van de belangrijkste relaties − die tussen producent en consument −
heeft doorgaans ook alle kenmerken van anonimiteit. Tegenover
miljoenen producenten staan miljarden consumenten. Dan is het

lastig relaties te onderhouden. Slechts op lokaal en regionaal niveau
zijn er kleinschalige initiatieven waarin producenten en consumenten
aan elkaar zijn gekoppeld, zodat relaties een gezicht krijgen. In wereldwijde voedselketens is dat zo goed al onmogelijk, zelfs als men dat zou
willen. Voedselketens worden gekenmerkt door een groot aantal
producenten en een groot aantal consumenten die doorgaans geen
binding met elkaar hebben en geen relaties onderhouden. Bovendien
neemt het aantal schakels in de keten toe als gevolg van specialisatie
bij handel, transport en verwerking.
Ook voor overheidssturing geldt dat anonimiteit kenmerkend is.
Sterker nog: anonimiteit is in zekere zin een bewust nagestreefd doel.
Een belangrijk beginsel bij overheidsbeleid is immers dat beleidsregels
zonder aanzien des persoons moeten worden uitgevoerd. Regels
dienen te worden gekenmerkt door objectiviteit en anonimiteit. Voor
zover rekening moet worden gehouden met persoonlijke omstandigheden, is een gebruikelijke benadering dat ook daarvoor objectieve criteria worden vastgesteld. Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd dat
burgers worden gereduceerd tot ‘regelbare objecten’. Het streven naar
objectiviteit staat centraal, en dat betekent automatisch standaardisering. Gevolg daarvan is dat beleid wordt ontdaan van menselijke
aspecten.
In de paragraaf over beleidsvorming stelden we dat beleidsvorming
‘per definitie’ gepaard gaat met reductie. Niet alle problemen die
maatschappelijk als relevant worden ervaren, zijn ook relevant binnen
het beleidsdomein. Dat heeft gevolgen voor de vraag hoe ontvankelijk
de overheid is voor problemen zoals die door burgers worden beleefd.
Dat geldt breder. Het komt erop neer dat de overheid slechts ontvankelijk is voor problemen die betekenisvol zijn binnen het formele
perspectief. Het omgekeerde geldt ook. Vraagstukken die binnen de
overheid buitengewoon belangrijk zijn, zoals juridische vragen rond
bevoegdheden en procedures, kunnen door burgers als onbeduidend
worden ervaren. Dat verklaart waarom burgers met regelmaat
aandacht vragen voor problemen die zij ervaren maar waarvoor zij
geen gehoor krijgen bij de overheid. Wanneer iemand bijvoorbeeld
overlast ondervindt van een naburig bedrijf, kan een overheid daarop
slechts reageren wanneer er sprake is van regelovertreding. Zonder
regels is het voor de overheid lastig actie te ondernemen. Maatregelen
op het terrein van handhaving veronderstellen immers dat er sprake is
van overtreding van regels. Daar komt bij dat het formele betekeniskader van de overheid buitengewoon complex is. Zonder juridische
kennis is het moeilijk toegankelijk. Wat voor burgers relevant is, moet
meestal een ‘vertaalslag’ ondergaan om het ook voor de overheid betekenisvol te maken. Wie voor een subsidie in aanmerking wil komen,
dient gedegen kennis te hebben van de betreffende subsidieverordening en dient tevens goed te weten hoe de artikelen moeten worden
geïnterpreteerd.
Gevolg van een en ander is dat burgers de overheid niet langer meer
ervaren als uitdrukking van gezamenlijkheid. Anonimiteit en
vervreemding overheersen in de relatie. Binnen onze structuren heeft
de individuele burger het zicht verloren op de vraag of hij bijdraagt
aan oplossingen of juist aan het veroorzaken van problemen. En voor
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zover hij daar wel zicht op heeft, zijn de structuren zo groot en
complex dat zijn bijdrage aan oplossingen onbetekenend is of, nog
erger, hij constateert in zijn omgeving dat wanneer hij zich verantwoord gedraagt, het effect daarvan wordt tenietgedaan door onverantwoord gedrag van anderen. Anders gezegd: de wijze waarop het
systeem werkt, nodigt niet uit tot gewenst gedrag, maar eerder tot
onverschilligheid. De gevoelloosheid van systemen wordt door de
burger beantwoord met gevoelloosheid. Een overheid die burgers kil
en onpersoonlijk benadert, nodigt uit tot calculerend gedrag van
diezelfde burgers. Maar de verschillen tussen de betekeniskaders van
overheid en burgers leveren niet alleen problemen en miscommunicatie op, maar bieden ook mogelijkheden. Wil men een groot project
tegenhouden en krijgt men voor zijn bezwaren geen gehoor, dan kan
de aanwezigheid van een zeldzaam en als zodanig in overheidsbeleid
beschermd dier mogelijkheden bieden, zelfs in geval men niet of
nauwelijks hecht aan bescherming. Overheidsregels kunnen burgers
grote hindermacht bieden. Men verwoordt zijn bezwaren in een
andere context, waardoor ze voor de overheid c.q. in juridische procedures gewicht in de schaal leggen. Wat plaatsvindt, krijgt zo het
karakter van spiegelgevechten. Communicatie tussen overheid en
burgers wordt gaandeweg meer en meer gekenmerkt door manipulatie
van zingeving. Men vertaalt zijn problemen zodanig dat ze binnen het
formele zingevingskader relevant zijn en de overheid tot de gewenste
actie dwingen. Enerzijds is de overheid niet ontvankelijk voor klachten
van burgers, anderzijds is er binnen het overheidsdomein sprake van
gevoeligheden die voor burgers betrekkelijk betekenisloos kunnen zijn.
Dat biedt mogelijkheden. Datzelfde zien we in het strafrecht, waarin
de vraag wie de dader is opzij wordt geschoven wanneer er sprake is
van vormfouten. Wanneer door het Openbaar Ministerie vormfouten
zijn gemaakt, hoe gering ook, kan dat enkele feit leiden tot ontslag van
rechtsvervolging.

2.8
De rol van de politiek
Nu zou men kunnen stellen dat wanneer er in een democratische
rechtsstaat sprake is van systeemproblemen, er toch nog altijd het politieke systeem is dat in staat is tot bijsturing en correctie. Dat veronderstelt een politiek systeem dat zich ontvankelijk toont voor signalen,
bijvoorbeeld wanneer de overheid los dreigt te raken van de maatschappelijke werkelijkheid door problemen niet effectief aan te pakken
en/of beleid in stand te houden dat zijn werking heeft verloren en
mogelijk zelfs tot ongewenste effecten leidt. Die rol van het politieke
systeem is echter niet vanzelfsprekend. Ook het politieke systeem kent
mechanismen die een open oog voor wat in de samenleving speelt,
verhinderen. Daar zijn ook verklaringen voor aan te voeren. Wij
wezen er al op dat verandering van beleid ingewikkeld is. De speelruimte van de overheid om regels te veranderen, is beperkt. In veel
gevallen is men als het ware de gevangene van zichzelf. In het politieke
domein is het daarom niet vanzelfsprekend dat adequate actie wordt
ondernomen wanneer blijkt dat een systeem niet oplevert wat wordt
beoogd. Systemen kunnen een groot vermogen ontwikkelen om zich

blind te tonen voor problemen en routines in stand te houden. Er kan
sprake zijn van onwil om problemen scherp te benoemen en te analyseren, omdat dit tot ingrepen zou dwingen die impopulariteit tot
gevolg hebben. Onwelgevallige signalen worden bijvoorbeeld als onbetekenend terzijde geschoven. Of problematische feiten worden zodanig
geïnterpreteerd dat ze scherpte verliezen, zodat ze geen aanleiding
meer geven tot ingrijpende verandering. Zowel binnen het beleidssysteem als binnen het politieke systeem spelen dergelijke mechanismen
een belangrijke rol. In de paragraaf over het functioneren van de overheid en processen van beleidsvorming kwam reeds aan de orde dat de
overheid slechts oog heeft voor de maatschappelijke werkelijkheid voor
zover die binnen de definities valt van de overheid zelf. Situaties of
percepties van situaties die daarbuiten vallen, bestaan simpelweg voor
de overheid niet. Een belangrijk deel van de maatschappelijke werkelijkheid, althans van wat door burgers als betekenisvol en relevant
wordt ervaren, blijft zo buiten het perspectief van de overheid. Problemen en oplossingen mogen zo weliswaar belangrijk zijn in de ogen van
burgers, maar het zijn geen problemen en oplossingen ‘in de zin van
de regeling’. We kunnen het ook anders zeggen. De overheid creëert
als het ware haar eigen werkelijkheid, die zij vervolgens met behulp
van overheidsinstrumenten zoals regelgeving in de gewenste richting
beïnvloedt.
Er kan ook sprake zijn van onvermogen om problemen aan te pakken.
Het bespreekbaar maken van onvermogen is binnen het politieke
domein doorgaans echter geen aantrekkelijke activiteit. Liever houdt
men tegenover burgers het imago van daadkracht overeind. Politici die
aangeven niet in staat te zijn problemen op te lossen, kunnen doorgaans bij verkiezingen op weinig bijval rekenen. Dat leidt tot het overeind houden van een irrealistisch verwachtingenpatroon. Er is sprake
van ficties, maar die zijn wel uiterst functioneel. Ficties stellen in staat
om onhanteerbare situaties hanteerbaar, althans aanvaardbaar, te
maken. Ze vormen als het ware de sluitsteen van ons systeem. Door
een schijnwereld te creëren en deze voor ‘echt’ te houden, kunnen we
de confrontatie met de werkelijkheid uit de weg gaan. Zouden we de
schijnwereld als schijnwereld ontmaskeren, dan stellen we daarmee het
hele systeem ter discussie. Het betekent een ondergraving van ons
systeem. Liever houden we daarom een schijnwereld in stand. Met als
gevolg dat de overheid zich in wezen in een zelfgeschapen virtuele
werkelijkheid bevindt. Beleidsmedewerkers reduceren de samenleving
tot een regelbare wereld. Onderzoekers reduceren vraagstukken tot
onderzoekbare vragen. Rechters en juristen reduceren conflicten tot
conflicten die in juridische termen betekenisvol zijn. Maar de grootmeesters van de reductie zijn de politici. Het feit dat de overheid over
het vermogen beschikt om eigen definities dwingend op te leggen,
speelt daarbij een belangrijke rol. Ficties worden daardoor voor ‘echt’
gehouden en blijven zo een belangrijke bouwsteen vormen binnen ons
beleidssysteem en politieke systeem. Onze regelsystemen leveren weliswaar niet meer op wat ze pretenderen, maar dat is nog geen reden het
functioneren daarvan principieel ter discussie te stellen. In plaats van
de regelsystemen zelf ter discussie te stellen, beperken we ons tot wijzigingen binnen de regelsystemen. We passen regels aan, voegen regels
toe, enz.
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Bij vragen rond thematisering van maatschappelijke vraagstukken
speelt ook mee dat niet iedereen belang heeft bij herformuleringen.
We wezen er al op dat problemen institutioneel zijn verankerd. Maatschappelijke organisaties en belangenorganisaties hebben niet enkel
een sterke positie binnen beleidsvormingsprocessen, maar ze onderhouden ook stevige relaties met politieke partijen. Het feit dat binnen
het beleidsveld landbouw en natuur sprake is van sectorale organisaties, heeft als gevolg dat problemen ook als sectoraal geformuleerde
problemen in het politieke domein op tafel komen. Ze vinden
uitdrukking in partijprogramma’s en krijgen stem in standpunten.
Gevolg daarvan is dat binnen het politieke domein, de ruimte om tot
nieuwe probleemformuleringen te komen en bestaande tegenstellingen
te overstijgen, erg beperkt is.

2.9
Samenvatting
De gepresenteerde analyse leidt tot de conclusie dat er nogal wat valt
af te dingen op het economisch systeem zoals dat thans functioneert
en dat hierin een belangrijke oorzaak is gelegen voor problemen op het
vlak van duurzaamheid. Zo leidt vraagsturing tot een consumptieniveau dat niet door de omgeving kan worden gedragen. Er is spanning
tussen rendement op korte termijn en duurzaamheid op lange termijn.
We stelden tevens dat er binnen het economisch systeem sprake is van
groeidwang, waardoor het systeem intern niet in evenwicht is. Ook
komen negatieve effecten niet in de kostprijs tot uitdrukking. Er is
sprake van afwenteling. Waarden die wij in onze samenleving belangrijk vinden, komen onder druk te staan. Dat is terug te voeren op
problemen rond waardering. Het economisch systeem kent een
beperkte waarderingsbasis. Wat wij in economisch opzicht vooruitgang noemen, kan vanuit het oogpunt van welzijn en geluk achteruitgang betekenen. Daarnaast is er ook op het terrein van duurzaamheid
een verdelingsvraagstuk.
De interne dynamiek van het economisch systeem kent dus gebreken,
maar ook de relatie met de omgeving levert problemen op. We zagen
dat het systeem van afhankelijkheden volop mogelijkheden biedt tot
afwenteling. Afwenteling leidt ertoe dat de rekening niet altijd terechtkomt bij diegenen die de problemen veroorzaken. De zwakste partij
betaalt de rekening en er is sprake van onevenwichtigheid ten aanzien
van de verdeling van winst en verlies. Dat is niet zozeer het nagestreefde doel, maar wel de feitelijke uitkomst van hoe het systeem functioneert. Het economisch systeem is dominant ten opzichte van de beide
andere deelsystemen. Belangrijk is ook dat relaties binnen het economisch systeem worden gekenmerkt door anonimiteit. Het marktmechanisme functioneert anoniem, waardoor verantwoordelijkheden
lastig toewijsbaar zijn. Het systeem is daardoor niet zelfcorrigerend en
de mechanismen binnen het economisch systeem werken eerder
probleemversterkend. Dat leidt tot de permanente noodzaak voor
overheden om in te grijpen en ongewenste effecten te vermijden,
althans te beperken. Maar ook die rol van de overheid kent zijn beperkingen, zoals we zagen.

Het uiteindelijk resultaat is dat het systeem niet (langer) functioneert
in overeenstemming met wat maatschappelijk van waarde wordt
geacht. Het systeem is losgeraakt van zijn waardebasis. Dat probleem
doet zich overigens niet enkel voor bij het economisch systeem. Algemeen gesteld, leveren onze regelsystemen niet meer op waarvoor ze
oorspronkelijk bedoeld zijn. Dergelijke problemen kunnen niet
worden opgelost door inhoudelijke beleidswijzigingen. Het gaat niet
om een soepeler vrijstellingsbeleid, om enige aanscherping van
normen, om een nieuwe subsidiemaatregel of om verhoging van
lasten. Het probleem zit dieper. Er zit structureel iets mis met de wijze
waarop we zijn georganiseerd. Zaken gaan ‘systematisch’ mis omdat er
sprake is van weeffouten in onze ordeningsschema’s en regelsystemen.
Daar ligt ook een verklaring voor het feit dat problemen zo hardnekkig zijn. De wijze waarop we zijn georganiseerd, is een belangrijke
oorzaak van de problemen. De onderliggende institutionele structuur
leidt tot reproductie. We zijn georganiseerd rond problemen uit het
verleden, en niet rond uitdagingen voor overmorgen. Anders gezegd:
we zijn zo georganiseerd dat we problemen in stand houden. We
herhalen het verleden, inclusief de daaraan verbonden problemen, in
plaats van de toekomst te ontwerpen. Problemen zijn institutioneel
verankerd.
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3.
Omslagen en
oplossingsrichtingen

3.1
Inleiding
We hebben in het vorige hoofdstuk een systeemanalyse gepresenteerd.
Nu gaan we op zoek naar het formuleren van de systeeminnovatieve
agenda. Die moet uiteraard aansluiten bij conclusies uit Hoofdstuk 2.
We willen in dit hoofdstuk de innovatieopgaven scherp formuleren en
daarbij tevens oplossingsrichtingen aangeven. Welke omslagen zijn
daarvoor noodzakelijk? Wat zijn perspectiefbiedende oplossingsrichtingen die in staat stellen systeemfouten te voorkomen? Wat volgt,
heeft niet de pretentie reeds op handelingsniveau uitgewerkte concepten te presenteren, maar wel om innovatieopgaven aan te scherpen,
zodat op basis daarvan concrete en toegespitste ontwerpopgaven
kunnen worden geformuleerd.
We brengen in herinnering dat we als uitgangspunt hebben gekozen
dat problemen rond duurzaamheid in de kern een institutioneel
karakter hebben. Het is dus niet voldoende oplossingen te bedenken
die inhoudelijk perfect zijn wanneer de realisering ervan institutioneel
niet wordt ondersteund, maar mogelijk zelfs wordt tegengewerkt.
De uitdaging is een zelfcorrigerend systeem te ontwerpen. Wanneer
we stellen dat het huidige systeem zodanig functioneert dat het in het
belang is van de deelnemers zich onduurzaam te gedragen, is de uitdaging een systeem te ontwerpen waarbij het in het belang van de deelnemers is bij te dragen aan een duurzame samenleving. Daarbij
kunnen we niet volstaan met ingrepen op operationeel niveau. De
noodzakelijke veranderingen zijn diepgaand en fundamenteel van
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karakter. Dergelijke veranderingen kunnen niet worden gerealiseerd
door herschikkingen en herstructureringen binnen bestaande systemen.
De fundamenten zelf behoeven verandering. Er is een nieuw fundament
nodig, en dat roept de vraag op wat de basis zou moeten zijn van een
nieuw systeem. Dat betreft zowel het economisch systeem als het
beleidssysteem. In beide vormen van sturing is sprake van systeemproblemen die niet kunnen worden opgelost door herschikkingen binnen
en tussen beide sturingsvormen. Bovendien kunnen we niet op bestaande instituties en institutionele structuren vertrouwen.
Om dat nieuwe fundament te verkennen, komt in Paragraaf 3.2 eerst
een nieuwe waarde- en waarderingsbasis aan de orde. Op de tweede
plaats vraagt de afhankelijkheidsstructuur tussen de drie deelsystemen
van duurzaamheid aandacht. Die staat centraal in Paragraaf 3.3. Een
nieuwe waarderingsbasis en een nieuwe afhankelijkheidstructuur waren,
zoals we zagen, twee belangrijke oorzaken voor het feit dat het overall
systeem met betrekking tot duurzaamheid niet in evenwicht is en
permanente bijsturing en correctie behoeft, wat zich uit in voortdurende
interventies van de overheid. We zullen op beide punten afzonderlijk
ingaan en de omslagen benoemen die deze systeemfouten kunnen
wegnemen. Hoe kunnen systemen zelfcorrigerend worden gemaakt?
Aansluitend gaan we in Paragraaf 3.4 in op de consequenties hiervan
voor het economisch systeem. Wat betekenen een nieuwe waarderingsbasis en een andere afhankelijkheidsstructuur tussen de drie deelsystemen voor het interne functioneren van het economisch systeem? Welke
wijzigingen van het economisch systeem zijn noodzakelijk en perspectiefbiedend? We zagen dat vraagsturing nadelen heeft uit het oogpunt
van duurzaamheid. Dat roept de vraag op hoe het anders kan. Het
huidige vraaggestuurde systeem mag dan nadelen hebben, maar
daarmee is nog geen alternatief voorhanden. Hoe kunnen ongewenste
koppelingen worden weggenomen die problemen in stand houden en
zelfs versterken? Dergelijke veranderingen zullen consequenties hebben
op het vlak van sturing. Die komen in Paragraaf 3.5 aan de orde. Is een
andere vorm van sturing denkbaar? Hoe ziet die er dan uit? In Paragraaf
3.6 staan vernieuwingen op organisatorisch terrein centraal. We stelden
dat het huidige institutionele systeem splitsend werkt en dat het is opgebouwd rond tegenstellingen die niet meer dienen. Maar wat zijn dan de
nieuwe thematiseringen die verbindend werken? En hoe moeten die
verbindingen dan vorm krijgen? Hoe zien nieuwe vormen van gezamenlijkheden eruit? En hoe worden verantwoordelijkheden op het vlak van
duurzaamheid daaraan opgehangen? Hoe ziet die verankering eruit?
Waar moeten nieuwe concepten op betrekking hebben? De voorgestelde
omslagen zijn ingrijpend. De gevolgen daarvan raken met name ook de
rol van de overheid. In de huidige omstandigheden is de rol van de overheid op het vlak van duurzaamheid veelomvattend. Alle reden dus om
daarbij stil te staan. Wat is de positie van de overheid in het nieuwe
systeem? Wat betekent het voor de rol en het functioneren van de overheid? Dergelijke vragen komen aan de orde in Paragraaf 3.7. In Paragraaf 3.8 staan we stil bij de rol van de politiek. In een democratische
rechtsstaat is die rol immers dominant. Wat betekenen de voorgestelde
veranderingen voor het politieke domein? Het fundamentele karakter
van de voorgestane veranderingen komt in Paragraaf 3.9 aan de orde. Er
is sprake van een ander mensbeeld. Tot slot vatten we de uitkomsten
samen in Paragraaf 3.10.

3.2
Van belangen naar waarden
We stelden dat het bestaande systeem ondanks alle problemen op het
vlak van duurzaamheid niettemin in stand wordt gehouden omdat te
velen er belang bij hebben de situatie te laten zoals die is. Dat betreft
met name partijen die een centrale plaats innemen binnen het
systeem. Veranderingen zijn toegestaan mits en voor zover die de
structuur in stand laten. Het systeem reproduceert zichzelf met inbegrip van alle daaraan verbonden problemen. Er is verandering nodig
in de relatie tussen wat economisch van waarde is en waarden die
centraal staan binnen het ecologische en sociaal-culturele deelsysteem.
We stelden ook dat de waarderingsmaatstaven niet kloppen. Binnen
het economisch systeem is sprake van een beperkt waardeperspectief.
We zagen immers dat er ook waardevolle zaken zijn die binnen het
economisch systeem niet als zodanig worden gewaardeerd. Sterker
nog: de kern van het duurzaamheidsvraagstuk is juist dat die nieteconomische waarden onder druk zijn komen te staan als gevolg van
economische krachten. De noodzakelijke omslagen zijn dus omslagen
op het niveau van waarden. Anders gezegd: er is een andere waardebasis nodig. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat alles wat van waarde is,
ook als zodanig wordt gewaardeerd.
Waarden als invalshoek centraal stellen, brengt ook de relatie op tafel
tussen moraliteit en economie. Er wordt wel gesteld dat de economie
een waardevrije wetenschap is. De economie als tak van wetenschap
zou slechts gevolgen in beeld brengen en verschillen tussen alternatieven. De besluitvorming zelf zou er geen deel van uitmaken. Dat komt
ook tot uitdrukking in de uitspraak dat de markt geen moraal kent.
Het marktmechanisme functioneert immers onafhankelijk, heeft een
eigen dynamiek en respecteert daarbij geen morele grenzen. De onderliggende redenering daarbij is dat iemand die zich aan het systeem
houdt, daarmee is gelegitimeerd. Zolang je de regels van het systeem
in acht neemt, hoef je jezelf niet meer te verantwoorden. Dat doet het
systeem al. Wanneer een systeem tot ongewenste uitkomsten leidt, ligt
dat echter anders. Wanneer de noodzaak van systeemwijzigingen aan
de orde is omdat systemen niet meer opleveren waarvoor ze bedoeld
zijn, is het handelen conform de regels binnen het systeem geen
verdienste meer. Door je op het systeem te beroepen, onttrek je je aan
verantwoordelijkheid voor verandering. Je beroept je als legitimatie op
een systeem dat zijn werking, en dus zijn legitimerend vermogen, is
kwijtgeraakt. Nog erger is een situatie waarin een systeem problemen
veroorzaakt in plaats van ze op te lossen. In een dergelijke situatie kan
het juist een verdienste zijn je buiten het systeem te begeven.
Nu is het economisch systeem gebaseerd op nogal stevige uitgangspunten. De keuze voor rationaliteit, efficiency en profijt lijkt vanzelfsprekend. Wanneer er sprake is van ongewenste effecten is het niettemin een hele stap dergelijke vanzelfsprekendheden ter discussie te
stellen. Toch is daar thans alle aanleiding toe. Economische krachten
leiden tot situaties die in hoge mate ongewenst zijn en zelfs strijdig
met wat wij van waarde vinden. Dan gaat het bijvoorbeeld om opvat-
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tingen over inkomensverschillen, over gelijke kansen, over effecten op
natuur en landschap. Kortom: over bescherming van wat wij van waarde
vinden, maar wat onder druk van economische krachten kwetsbaar is. In
dergelijke omstandigheden is de stelling dat de economie waardevrij is dus
eerder een opvatting, en ook niet meer dan dat. Een dergelijke opvatting is
functioneel omdat ze een alibi verschaft om geen actie te ondernemen. Er
ligt een definitie aan ten grondslag met betrekking tot wat men deel wil
laten zijn van het economisch systeem. Wij volgen die enge definitie niet.
Immers, wanneer het economisch systeem tot ernstige problemen leidt en
men deze effecten niet aan het systeem zou toeschrijven, dan laat men het
systeem intact en beperkt men het interventievermogen. Het systeem zelf
zou dan buiten beschouwing blijven en niet aangrijpingspunt voor verandering kunnen worden. De redenering is dan dat het systeem functioneert
zoals het functioneert, en niet als veroorzaker van problemen kan worden
beschouwd. In plaats daarvan kiezen we ervoor de waardebasis van de
economie ter discussie te stellen en de vraag te stellen hoe deze kan worden
verbreed door er ook deel van te laten uitmaken wat wij van waarde vinden
maar wat thans buiten het economisch systeem valt.
In de huidige situatie neemt de overheid verantwoordelijkheid voor waarden
die binnen het economisch systeem geen waarde hebben. De beperkte basis
van het economisch systeem in termen van waarden heeft als gevolg dat de
verenging en versmalling van wat wij van waarde vinden weliswaar economisch gunstig is, maar dat de negatieve effecten ervan worden afgewenteld.
Overheden hebben zich daarover ontfermd. De uitdaging is de waardebasis
van het economisch systeem zelf te verbreden. Dat pleit voor een omslag die
tot een economisch systeem leidt waarbinnen we waarderen wat wij waardevol vinden. Duurzaamheid is daarbij de maatstaf. Dat heeft gevolgen voor
de kostenstructuur. Milieuonvriendelijke productie wordt ontmoedigd
doordat negatieve effecten naar de omgeving kostenverhogend werken.
Omgekeerd verhogen effecten die positief uitwerken ten aanzien van wat wij
maatschappelijk van waarde vinden, de opbrengst. Er is behoefte aan een
maatstaf voor groei en ontwikkeling waarin alles wat van waarde is, ook als
zodanig wordt gewaardeerd. De staat waarin een samenleving zich bevindt,
wordt dan niet uitgedrukt in de hoogte van het Bruto Binnenlands Product
per hoofd van de bevolking, maar er dienen ook zaken te worden meegeteld
die voor het welbevinden van burgers van groot belang zijn maar die in het
BNP niet tot uitdrukking komen. En omgekeerd moet rekening worden
gehouden met nadelige effecten van economische bedrijvigheid die weliswaar de kwaliteit van de samenleving schaden, maar waarvan de effecten
niet worden meegeteld.

3.3
Afhankelijkheidsrelaties
omkeren
We stelden dat er sprake is van de noodzaak van systeemverandering,
en dat die met name erop gericht zal moeten zijn om het overall
systeem zelfcorrigerend te maken. Die zelfcorrectie ontbreekt thans
omdat, zoals we zagen, het economisch systeem dominant is ten
opzichte van de beide andere deelsystemen. De logische conclusie

daaruit is dat we het systeem van de onderlinge afhankelijkheden
tussen de drie deelsystemen als aangrijpingspunt moeten nemen. Dat
is mogelijk door dit systeem om te keren. Wat binnen het huidige
systeem kwetsbaar is, wordt de maat voor economische ontwikkeling.
Het is een ingrijpende systeemwijziging waarbij tal van vanzelfsprekendheden, zoals de noodzaak van economische groei, ter discussie
worden gesteld. De groei van het economisch systeem wordt dan
afhankelijk van de ruimte die de beide andere deelsystemen bieden.
Bovendien worden effecten van economische groei breder gemeten.
Schematisch kan de beoogde omslag als volgt worden weergegeven:

Een dergelijke omslag in de onderlinge afhankelijkheden is ingrijpend
en zal met name om vernieuwing en verandering vragen binnen het
economisch systeem. Het vraagt om een economisch systeem dat
duurzaamheid ondersteunt in plaats van duurzaamheid onder druk
zet, zoals thans het geval is.

3.4
Nieuw economisch systeem
Het bovenstaande leidt tot een economisch systeem dat niet wordt
gedreven door meer efficiency, om zo goedkoper te kunnen produceren,
maar tot een systeem dat waardevoller is, dat meer waarde toevoegt.
We kunnen de grondslagen en dus de ontwerpprincipes voor het nieuwe
economisch systeem als volgt samenvatten:
• Het overall systeem moet zelfcorrigerend zijn op het terrein van duurzaamheid. We stelden dat er omkering in afhankelijkheidsrelaties
moet komen. Dat betekent een andere positionering van het economisch systeem.
• Er is een andere waarderingsbasis nodig die waardeert wat waardevol
wordt geacht.
• Er vindt volledige doorberekening van externe effecten plaats.
• Er is geen afwenteling − noch naar anderen, noch in de tijd, noch
ruimtelijk.

55

56

Deze systeemwijziging houdt in dat wat wij maatschappelijk van
waarde vinden (ecologische en sociaal-culturele waarden) de ruimte
bepaalt voor economische ontwikkeling. Een dergelijke benadering
betekent weliswaar een ingrijpende wijziging van het economisch
systeem, maar is strikt genomen niet nieuw. Een van de founding
fathers van de economische wetenschap, John Stuart Mill, bepleitte
zo’n 130 jaar geleden al een stationaire economie. Hij stelde dat na de
periode van technologische vernieuwing en groei, er een moment zou
komen waarop de aarde de groei niet langer aan zou kunnen. Vanaf
dat moment zou een stationaire toestand ontstaan. Hij sprak de hoop
uit dat de mensheid voldoende alert zou zijn en zich tijdig bewust zou
worden van het omslagpunt waarop de groeifase zou moeten overgaan
in de stationaire fase. Dat is niet erg gelukt, zo kunnen we achteraf
vaststellen.
Wat zijn de elementen c.q. aangrijpingspunten voor een nieuw economisch systeem? We nemen als vertrekpunt dat er geen noodzaak is het
streven naar efficiency als zodanig ter discussie te stellen. Efficiency
kan bijvoorbeeld ook leiden tot een zuiniger omgaan met grondstoffen, en aldus bijdragen aan duurzaamheid. Wel verdient de wijze
waarop we efficiency hebben georganiseerd aandacht. In het huidige
systeem verhogen we de efficiency van deelrelaties en verlagen we tegelijkertijd de efficiency van andere relaties. We lossen het ene probleem
op en scheppen tegelijkertijd andere problemen. Dat proces kan doorgaan omdat diegene die de voordelen van een hogere efficiency geniet,
niet te maken heeft met de nadelen ervan en met verlaging van de efficiency op andere terreinen.
Een belangrijk element is voorts dat we het niveau van economische
activiteiten aanpassen aan de draagkracht van de omgeving. Dat is een
ingrijpende wijziging ten opzichte van het huidige systeem. Het kan
bijvoorbeeld inhouden dat de vrijheid van consumptie wordt ingeperkt, met als doel deze te koppelen aan de draagkracht van de aarde.
Daarmee komt ook de vraagsturing ter discussie. Het economisch
systeem wordt ontdaan van de groeidwang die nu kenmerkend is,
zoals we zagen. Een dergelijke systeemverandering zal voorspelbaar
reacties oproepen. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de werkgelegenheid wanneer we zouden afzien van groei? Het belang daarvan kan
in tijden van werkloosheid nauwelijks worden overschat. Is een stationaire economie wel een realistisch alternatief? Sterker nog; kunnen we
ons dat eigenlijk wel permitteren? Dat nodigt uit om ook de relatie
tussen economische groei en werkgelegenheid nader te bezien. Die
relatie is minder vanzelfsprekend dan vrij algemeen wordt verondersteld. We noemen een aantal aspecten. Op de eerste plaats is kenmerkend voor het huidige systeem dat groei niet als doel heeft om werkgelegenheid te scheppen. Banen zijn eerder het gevolg van economische
ontwikkelingen dan dat ondernemers zouden besluiten omwille van
de werkgelegenheid investeringen te doen. Sterker nog: tal van investeringen worden gedaan om op arbeid te besparen. Technologieontwikkeling is juist vaak expliciet gericht op verhoging van de arbeidsproductiviteit, om zo op loonkosten te besparen en via een lagere kostprijs
een sterkere concurrentiepositie op te bouwen. Dat overheden budget
beschikbaar stellen voor het scheppen van banen doet daar niet aan af.
Doorgaans hebben dergelijke initiatieven slechts beperkte werking.

Zodra de subsidies wegvallen, verdwijnen ook de banen, zoals ervaringen telkens weer aantonen. We kunnen het ook anders formuleren.
Ons economisch systeem is voorgeprogrammeerd op terugdringen van
de factor arbeid en roept, met andere woorden, het werkloosheidsprobleem zelf op. Zolang het lonend is om arbeid als productiefactor te
vervangen door kapitaal in de vorm van arbeidsbesparende technologieën, kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij het verband tussen
groei en werkgelegenheid. Verandering van de relatie tussen economische groei en werkgelegenheid betekent dat de beloningsstructuur
moet veranderen.
Voor een andere beloningsstructuur is nog een andere aanleiding.
Denk maar aan de zorg. Vrij algemeen wordt geklaagd dat verhoging
van de efficiency ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg. Het
streven naar efficiencyverhoging is begrijpelijk wanneer de arbeidskosten alsmaar toenemen. Maar de consequentie is dat de kwaliteit van
de zorg, toch bij uitstek een activiteit die menselijke aandacht vraagt,
terugloopt. Verhoging van de efficiency verkeert in zijn tegendeel.
In een nieuw economisch systeem is werkgelegenheid niet langer de
uitkomst van economische ontwikkelingen, maar worden economische ontwikkelingen afgestemd op de beschikbaarheid van arbeidskrachten en hebben deze expliciet tot doel om zinvolle werkgelegenheid te creëren voor eenieder die daartoe in staat is. Dat betekent een
majeure omslag. Zoals de recente crisis treffend aangeeft, speelt de
beschikbaarheid van kapitaal in het huidige systeem een doorslaggevende rol bij ondernemersinitiatieven. Beschikbaarheid van arbeidskrachten is daarbij, zeker in tijden van werkloosheid, een veel minder
kritische factor. Die verhouding tussen arbeid en kapitaal is aan
heroverweging toe.
Niet alleen de waardering van effecten van economische activiteiten
verandert, maar ook de waardering van productiefactoren. Laten we
arbeid als voorbeeld nemen. Vertrekpunt in het nieuwe systeem wordt
dat de beloning wordt afgestemd op de bijdrage die wordt geleverd
aan een verbreed welvaartsbegrip. Consequentie daarvan is dat de
huidige scherpe scheidslijn tussen betaalde arbeid en vrijwilligerswerk
wegvalt, althans vervaagt. Anders gezegd: mantelzorg en vergelijkbare
vrijwilligersactiviteiten worden deel van het nieuwe economisch
systeem. Wie geen betaald werk heeft, is daardoor nog niet betekenisloos. Dat vraagt om een sociaal systeem waarin respect niet afhankelijk is van de vraag of men betaalde arbeid verricht dan wel een uitkering ontvangt.
Ook de positionering van het economisch systeem verandert. In de
huidige omstandigheden wordt de ontwikkeling van een maatschappij
opgehangen aan en gedomineerd door de economie. Ontwikkelt de
economie zich voorspoedig, dan gaat het goed met een land, zo is de
algemene gedachte. In plaats daarvan is een situatie denkbaar waarin
vooropstaat wat het gewenste beeld van een samenleving is, met
aansluitend de vraag hoe de economie moet worden ingericht opdat
dat wensbeeld kan worden gerealiseerd. Het economisch systeem
wordt daarmee dienend aan de maatschappij in plaats van omgekeerd.
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Een dergelijk economisch systeem betekent ook een andere rol van het
financiële systeem. Dat is niet langer dominant ten opzichte van activiteiten binnen het economisch systeem; in de nieuwe situatie heeft
het geldsysteem als primaire functie om transacties binnen het economisch systeem te faciliteren. Het heeft niet langer een eigen dynamiek,
laat staan dat deze zo krachtig is dat het de reële economie kan beïnvloeden en zelfs domineren. Naast de functie van meten krijgt geld de
functie om transacties te faciliteren. Rente heeft de functie om tijdsverschil te overbruggen. Dat geldt zowel voor investeringen als voor
bestedingen. Daardoor wordt de realiteit weer leidend binnen het
economisch systeem. Dat beperkt de ruimte voor mentale constructies
die zichzelf versterkende processen in gang zetten die onbeheersbaar
worden. Totdat de bel spat, zoals bij piramideconstructies het geval is.
Het nieuwe economisch systeem is minder virtueel van karakter, en
dus transparanter.

3.5
Nieuwe vormen van sturing
We zagen in Hoofdstuk 2 dat er op het terrein van duurzaamheid in
de huidige situatie sprake is van twee sturingsvormen, namelijk
marktwerking en overheidsregulering. De relatie tussen beide
sturingsvormen heeft kenmerken van de dynamiek van communicerende vaten. Te veel ruimte voor marktwerking leidt tot de roep om
een sterkere rol van de overheid, en bij te veel overheidsbemoeienis
wordt de roep om meer marktwerking krachtiger. Er is sprake van een
dynamisch evenwicht. Het onderliggende krachtenspel kan zo worden
geduid dat beide sturingsvormen nadelen hebben en er dus voortdurend behoefte is aan bijsturing. Binnen het economisch systeem is er
ruimte voor de werking van de markt. Tegelijkertijd zorgt de overheid
voor begrenzing en inkadering wanneer dat uit maatschappelijk
oogpunt gewenst wordt geacht. De overheid speelt daarbij een corrigerende rol. De praktijk geeft aan dat die rol steeds belangrijker wordt,
zoals uit de sterke toename van overheidsregulering blijkt. De behoefte
aan correctie wordt alsmaar groter. Dat komt deels door het feit dat
het economisch systeem tot steeds meer ongewenste effecten leidt en
deels omdat onze opvattingen over wat wij maatschappelijk gewenst
en ongewenst vinden, voortdurend worden aangescherpt.
De vraag over de verhouding tussen marktwerking en overheidsregulering is een van de belangrijkste thema’s binnen de politiek. Het gaat in
de kern om een ideologische vraagstelling, ook al blijkt dat niet altijd
uit het politieke debat. De uitkomsten van het politieke debat hebben
in zichzelf een compromiskarakter. Waar de één pleit voor meer
marktwerking in de overtuiging dat de markt zelf tot oplossingen zal
komen, tonen anderen zich een sterk voorstander van veel nadrukkelijker overheidsingrijpen. Hoewel dit sturingsvraagstuk een permanente
plaats inneemt op politieke agenda’s en zelfs de kern raakt van politieke ideologieën en partijvorming, is dit vraagstuk extra actueel geworden als gevolg van de recente financiële crisis. Toen banken, toch
boegbeelden van en hoekstenen binnen het marktsysteem, in zodanig
ernstige problemen kwamen dat de continuïteit in gevaar kwam, was

het noodzakelijk dat overheden de helpende hand reikten en tot forse
ondersteuning besloten. Criticasters van het marktdenken zagen
daarin het bewijs dat het marktsysteem in zichzelf niet deugde. Er
kwamen stevige pleidooien voor een veel intensere overheidsbemoeienis met de economie. Marktwerking had, zo toonde de crisis aan,
onaanvaardbare nadelen. Maar er is meer. We zagen de afgelopen
decennia ook dat tal van publieke taken onderworpen zijn aan marktwerking. Daar lag het streven aan ten grondslag om efficiency te
verbeteren. De overtuiging was dat de krachten van de markt via
concurrentie zouden leiden tot een verbetering van de efficiency.
Bovendien zou zo meer en beter tegemoet worden gekomen aan wat
burgers vragen. Nu weten we inmiddels ook dat de praktijk wat weerbarstiger blijkt te zijn. Terwijl bijvoorbeeld in de zorg het doel was dat
de burgers in de nieuwe marktgedreven zorgsystemen beter zouden
worden bediend, blijkt de feitelijke uitkomst vaak te zijn dat burgers
objecten van winstgevendheid zijn geworden, met alle gevolgen van
dien.
Nu kan men als standpunt innemen dat sturingsproblemen oplosbaar
zijn door het evenwicht tussen marktwerking en overheidsregulering
te verschuiven. Men kan bijvoorbeeld argumenteren de overheid weer
met meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden te bekleden. In dat
geval treedt er een verschuiving op in de verhouding tussen individu
en overheid. Dat is echter in wezen geen systeemwijziging. Er verandert hooguit iets in de verhouding tussen beide sturingsvormen. Het is
ook niet nieuw. Sterker nog: het betreft een thema dat continu onderwerp is van politiek en maatschappelijk debat. Maar echte verandering
komt er niet uit voort. Hooguit worden de piketpalen iets verzet.
Dergelijke verschuivingen in de balans tussen marktwerking en overheidsregulering zijn van alle tijden, maar hebben op zichzelf geen
systeemdoorbrekend karakter. Het zijn verschuivingen binnen het
systeem, maar geen veranderingen van het systeem zelf. Er is strikt
genomen geen sprake van een andere sturingsvorm. Slechts het evenwicht tussen beide sturingsvormen verschuift. De noodzaak van
permanente correctie wordt er niet door weggenomen.
Bij verbetering van de sturing kan ook gezocht worden naar mogelijkheden om elk van beide sturingsvormen afzonderlijk te verbeteren.
Ook dergelijke benaderingen zijn niet gekozen. Wij vertrouwen er niet
op dat problemen op het vlak van duurzaamheid kunnen worden
opgelost door ofwel veranderingen binnen het economisch systeem,
ofwel binnen het beleidssysteem.
De uitdaging is om op zoek te gaan naar een systeem dat zelfcorrigerend is, en dat vervolgens op handelingsniveau uit te werken. Is er een
vorm van sturing denkbaar die uit zichzelf op het bereiken van duurzaamheid is gericht? Een situatie dus waarin de noodzaak voor de
overheid om steeds te corrigeren wordt weggenomen omdat het
systeem dat niet langer noodzakelijk maakt. Is er een nieuwe sturingsvorm mogelijk die verder gaat dan een verschuiving in de verhouding
tussen overheidsreglementering en marktwerking? En hoe zou die er
dan uit moeten zien? Deze vraag is onderwerp geweest van veel
beschouwingen. Er is veel over geschreven. Echter, uitwerkingen op
handelingsniveau zijn betrekkelijk zeldzaam. Hooguit is in kleine
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kring geëxperimenteerd met nieuwe principes. Te denken valt aan
lokale ruilsystemen of lokale geldstelsels.
Voor systeemvernieuwing zoeken we aansluiting bij het gedachtengoed
van Giddens, die in plaats van marktwerking en overheidssturing de
contouren van een nieuwe vorm van sturing heeft geschetst. Hij
noemt dit de ‘derde weg’ die in de plaats treedt van overheidsreglementering en marktwerking. Deze sturingsbenadering sluit aan bij
wat ook wel wordt aangeduid als de civil society. Het uitgangspunt
daarbij is de zelfverantwoordelijke samenleving. Niet langer wordt
vertrouwd op marktwerking en op correctie door de overheid, maar
het principe is dat verantwoordelijkheden voor het oplossen van maatschappelijke problemen bij de samenleving zelf worden gelegd.
Met een tekening kan een en ander worden geïllustreerd:

▼

▼

▼

In deze tekening staan in domein A relaties centraal tussen overheden
en organisaties in de semi-publieke sector. Zoals bekend vormen
vragen rond duurzaamheid een belangrijk aandachtsgebied in dit
domein. Er is sprake van complexe structuren en relaties waarbinnen
verantwoordelijkheden en bevoegdheden fijnmazig en met veel gevoel
voor detail zijn toegedeeld. Daarbij gaat het zowel om organisaties die
belast zijn met beleidsvorming en beheertaken als om tal van gesubsidieerde organisaties, bijvoorbeeld op het terrein van onderzoek en
voorlichting.
Domein B heeft betrekking op de relatie tussen de individuele burger
en de overheid. Die relatie wordt thans, zoals we zagen, gekenmerkt
door calculatie en vrijblijvendheid. De overheid mag dan als maatschappelijke opdracht hebben gekregen om tal van taken uit te voeren,
maar dat wordt niet als zodanig beleefd door veel burgers. Eerder het
tegendeel. In de ogen van velen vormt de overheid niet de uitdrukking
van gezamenlijkheid, maar is het een anonieme moloch die vanuit het
eigen individuele belang wordt tegemoetgetreden. Als individueel
burger kan ik mij buitengewoon onduurzaam gedragen en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving afwentelen op de overheid. Er is thans sprake van een vrijblijvende vorm van
burgerschap.

Domein D ziet op de markt. Die wordt gekenmerkt door anonimiteit.
Voor zover er sprake is van relaties, zijn die gericht op het nastreven
van eigen belangen. Om redenen die in Hoofdstuk 2 zijn uiteengezet,
kan op marktwerking niet worden vertrouwd.
De uitdaging vanuit de benadering van een zelfverantwoordelijke
samenleving ligt in domein C. Het gaat dan om de vraag op welke
wijze opgaven op het vlak van duurzaamheid kunnen worden overgeheveld vanuit de publieke naar de private sector. Vanwege de aard van
duurzaamheidsvragen is een individuele benadering daarbij niet aan
de orde. Common goods vragen, zoals de naam aangeeft, om een gezamenlijke aanpak. Maar tegelijkertijd is relevant dat we daarbij om de
redenen die in Hoofdstuk 2 aan de orde kwamen, niet automatisch
kunnen vertrouwen op bestaande belangenstructuren en organisaties.
Die houden immers, juist omdat ze behartiging van deelbelangen als
doel hebben, problemen in stand of zijn op zijn best tot compromissen
in staat en tot oplossingen die bijgevolg niet duurzaam zijn. Nodig is
dat er een institutionele structuur komt waaraan de overheid in
vertrouwen verantwoordelijkheden op het vlak van duurzaamheid kan
overlaten. Dat vraagt om nieuwe coalities rond nieuwe thema’s.
Bovendien zijn er nieuwe organisatieprincipes nodig. Voorkomen
moet immers worden dat er binnen nieuwe organisaties ruimte is voor
freerider-gedrag waarbij leden zich gemakkelijk aan verantwoordelijkheden kunnen onttrekken. Dat betekent dat toetreding en uittreding
belangrijk zijn, maar ook is wezenlijk op welke wijze besluitvorming
plaatsvindt en hoe daaruit voortvloeiende consequenties verplichtend
aan deelnemers kunnen worden opgelegd.
Natuurlijk roept dit de vraag op hoe realistisch het is te verwachten
dat burgers bereid zijn zich te gaan gedragen als verantwoordelijke
burgers. Waarom zouden zij hun gedrag veranderen terwijl velen tot
nu toe niet erg gevoelig zijn gebleken voor verantwoord handelen op
het vlak van duurzaamheid? We leven immers in een tijd van individualisering waarbij het nastreven van individuele belangen vooropstaat. Bovendien, waarom zou men bereid zijn binding aan te gaan,
terwijl een van de verworvenheden van de laatste decennia juist is dat
men zich heeft bevrijd van knellende banden van organisaties en
structuren? Waarom zou men individuele ruimte en vrijheid opofferen
door nieuwe bindingen aan te gaan die verplichtingen met zich
meebrengen? Het lijkt er inderdaad op dat men daar niet automatisch
op mag vertrouwen.
Tegelijkertijd echter leeft in brede kring het besef dat de sterk toegenomen ruimte voor het individu ook nadelen heeft. Men heeft zijn eigen
ruimte verworven ten koste van bedilzucht en bemoeienis van overheden. Overheden en corporatieve instituties mogen dan wel hun
publieke taken op het terrein van gezamenlijkheid niet goed hebben
ingevuld, er is via individualisering geen alternatief voor in de plaats
gekomen. Individualisering heeft eerder een zodanige invulling gekregen dat wat men in het eigen individuele belang vindt aandacht krijgt,
en dat taken en functies die gezamenlijkheid vragen in feite niet meer
worden ingevuld. Dat gebeurde voorheen mogelijk weliswaar gebrekkig, maar de huidige situatie is dat het niet meer gebeurt. Burgers
ervaren dat ook als probleem. Tekenend in dit verband is dat uit
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onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat een zeer
grote meerderheid van de bevolking zich tevreden toont met de individuele situatie, maar tegelijkertijd van mening is dat het met de samenleving de verkeerde kant op gaat. Zo toonde een ruime meerderheid
zich positief en hoopvol over hun persoonlijke toekomst, terwijl tegelijkertijd twee op de drie Nederlanders vonden dat het met Nederland
meer de verkeerde dan de goede kant op gaat.

3.6
Nieuwe organisaties
We stelden in Hoofdstuk 2 dat de wijze waarop we zijn georganiseerd
problemen in stand houdt in plaats van ze oplost. We kunnen daarom
niet automatisch vertrouwen op bestaande organisaties en structuren.
We concludeerden immers dat huidige problemen op het vlak van
duurzaamheid institutioneel zijn verankerd. Dat betekent dat er
nieuwe verbanden nodig zijn rond nieuwe thematiseringen. Er is een
institutionele structuur nodig rond de uitdagingen voor overmorgen
in plaats van rond de tegenstellingen uit het verleden. Dat betekent
dat nieuwe coalities tot stand zullen moeten komen rond nieuwe veranderingsopgaven. Er is een herformulering nodig die de basis vormt voor
nieuwe verbanden. Het beschermen van wat thans kwetsbaar is, vormt
daarbij de basis. Deelbelangen worden ondergeschikt aan het geheel waardoor bestaande tegenstellingen hun betekenis verliezen. Ze doen er niet
meer toe. Continuïteit wordt belangrijker dan het nastreven van kortetermijnwinst. Dat vraagt om andere waarderings- en verrekeningsmechanismen, waardoor het najagen van deelbelangen onaantrekkelijk wordt.
Kortetermijnwinsten worden bijvoorbeeld zodanig afgeroomd dat het
streven er naar niet meer interessant is, en zelfs verlies oplevert.
De vraag is vervolgens hoe het private domein moet worden ingericht om
verantwoordelijkheden over te nemen en adequaat te kunnen vervullen.
In ieder geval vraagt de nieuwe structuur om stevige banden en verknopingen tussen individu en gemeenschap. Het huidige economisch systeem
heeft immers, zoals we zagen, het karakter van een marktplaats waar ieder
individu zal trachten maximaal eigen voordeel te behalen. Voor zover
daarbij sprake is van afwenteling van negatieve gevolgen, spelen die in de
afweging geen nadrukkelijke rol. Ze komen niet voor rekening van het
betreffende individu. Wanneer er sprake is van ongewenste effecten,
worden die doorgaans door de gemeenschap gedragen. Bovendien hebben
veel milieuproblemen als kenmerk dat de ernst ervan juist wordt veroorzaakt doordat een groot aantal individuen zich zo gedraagt. Een individueel besluit van een burger om de auto te gebruiken heeft een verwaarloosbaar effect. Dat ligt anders wanneer we massaal de auto pakken voor een
rit. Nodig is dus dat er een relatie wordt gelegd tussen individueel gedrag
en gezamenlijk handelen.
De aard van problemen rond duurzaamheid vraagt om duurzame verbanden. Beheer van common goods vraagt om gemeenschappelijkheid. Met
een individuele benadering kan niet worden volstaan. We roepen de spanning in herinnering tussen micro- en macroniveau zoals die in Hoofdstuk
2 aan de orde kwam. We stelden dat er binnen het huidige economisch

systeem spanning bestaat tussen beide niveaus. Met oplossingen op microniveau kunnen we dus niet volstaan. Wij kunnen daarbij ook niet
volstaan met vrijblijvende verbanden. Netwerkachtige constructies lijken
minder geschikt. Een adequate aanpak van problemen rond duurzaamheid vraagt om een sterke binding binnen organisaties en eveneens om
stevige verbanden tussen organisaties. We stelden in Hoofdstuk 2 dat het
principe van efficiency daarvoor minder geschikt is omdat het splitsend
werkt. Men gaat binding aan zolang en voor zover dat profijtelijk is en
verbreekt banden wanneer de nadelen gaan overheersen of nieuwe relaties
(nog) meer voordeel opleveren. Het bestaande systeem is naar zijn aard
individualistisch. Samenwerking tussen partijen vindt plaats voor zover
partijen van mening zijn dat die samenwerking voor iedere partij afzonderlijk profijtelijk is. Nodig is dat er duurzame relaties komen met als
uitgangspunt dat oplossingen op het vlak van duurzaamheid, een duurzame institutionele setting vragen. Zoals het thans kennelijk in het belang
van partijen is zich onduurzaam te gedragen, is de uitdaging een structuur
te ontwerpen waarin het in het belang van partijen is om duurzaam te
handelen.
Het moet een institutionele structuur worden die zodanig stevig is en
waarbinnen nieuwe organisaties zodanig zijn gepositioneerd dat de
overheid er in vertrouwen verantwoordelijkheden aan kan overdragen.
Dat betekent dat er binnen organisaties sprake moet zijn van een
krachtig intern regime. Een belangrijk element daarbij zal zijn in
hoeverre een organisatie in de private sfeer in staat is tot zelfdisciplinering. Hoe kan worden voorkomen dat de inspanningen van de een
teniet worden gedaan door onverantwoordelijk gedrag van een ander?
Vormen waarin lidmaatschap naar believen kan worden aangegaan of
beëindigd, liggen dan niet voor de hand. Een dergelijk systeem zou
immers uitnodigen om de banden te verbreken wanneer dat in het
belang van individuele leden is. In plaats daarvan zou moeten worden
gezocht naar constructies waarbinnen burgers een belang hebben bij
duurzaam gedrag. Dat houdt in dat zelfs wanneer men calculeert,
men tot de slotsom komt dat het voordelen heeft om onderdeel te
blijven vormen van een organisatie. Dat pleit voor een organisatievorm
waarin vrijblijvendheid nadelig uitwerkt. De leden van een organisatie
worden als het ware veroordeeld tot elkaar. In plaats van efficiency
kiezen we daarom voor het principe van wederkerigheid. Dat heeft als
kenmerk dat het geen ruimte laat voor vrijblijvendheid en bovendien
in staat stelt om partijen duurzaam aan elkaar te verbinden. Het principe van wederkerigheid moet dan een zodanige uitwerking krijgen
dat men zichzelf schade berokkent wanneer men kiest voor individueel gewin ten koste van het algemene belang. Sterker nog: duurzaamheid moet lonen. Een dergelijk systeem vraagt in termen van voor- en
nadelen van duurzaam gedrag om rigide koppelingen die zodanig
krachtig zijn dat niemand zich eraan kan onttrekken en, sterker nog,
dat het in niemands belang is zich eraan te onttrekken. Cohesie is dan
niet het resultaat van goedbedoelde oproepen waar burgers welwillend
aan tegemoetkomen, maar een uitdrukking van welbegrepen eigenbelang. Het gaat er dus om mechanismen te bedenken die effecten toerekenbaar maken op individueel niveau en, als dat niet kan of te hoge
kosten met zich meebrengt, andere voorzieningen te bedenken.
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Transparantie is daarbij belangrijk. Mensen moeten zicht hebben op wat
het effect is van duurzaam handelen en moeten er bovendien belang bij
hebben. Transparantie is ook belangrijk omdat daardoor anonimiteit
kan worden doorbroken. Je kunt moeilijk verwachten dat burgers
verantwoordelijkheid nemen binnen ondoorzichtige kaders waarbij er
geen transparantie is ten aanzien van oorzaken en gevolgen, en men ook
geen zicht heeft op wat eigen inspanningen bijdragen aan resultaat.
Anonieme structuren nodigen niet uit om verantwoordelijkheid te
dragen, maar bieden juist volop mogelijkheden om het nemen en dragen
van verantwoordelijkheid uit de weg te gaan. Formele en bureaucratische
structuren bieden tal van mogelijkheden om eigen gedrag te legitimeren. In
plaats daarvan is nodig dat men zich herkenbaar moet kunnen positioneren
en dat er respect bestaat voor het nemen en dragen van verantwoordelijkheid.
Binnen de nieuwe verbanden moet er sprake zijn van betekenisvolle en dus
stevige relaties die niet zijn gebaseerd op voorbijgaande belangen.
Kleinschaligheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan transparantie.
Kenmerk van grote structuren is dat ze inboeten aan transparantie. Niet
alleen is het lastiger om te weten wat er speelt, het kost ook steeds meer
inspanning om de informatievoorziening te regelen. Ook zijn verantwoordelijkheden lastiger toewijsbaar. Formele structuren bieden volop schuilmogelijkheden op het vlak van het ontwijken van verantwoordelijkheden. Het
wordt anoniemer. Van Witteloostuijn wijst erop dat grote organisaties de
neiging hebben negatieve effecten af te wentelen op de samenleving. Hij
pleit voor eenvoud. Veel organisatieveranderingen, zo stelt hij, vergroten de
complexiteit en geven vervolgens aanleiding tot nieuwe veranderingen die
evenmin het gewenste effect hebben.
Dergelijke organisatorische verbanden vereisen aparte aandacht voor hoe
besluiten tot stand komen. De ervaring leert immers dat initiatieven, hoe
uitdagend en veelbelovend ook, vaak stuklopen omdat gaandeweg stevige
tegenstellingen ontstaan, met betrekking tot wezenlijke vragen geen overeenstemming kan worden bereikt of besluitvormingsprocessen veel tijd en
energie vragen. Het uiteindelijke resultaat is dan vaak dat besluiten, zo ze al
tot stand komen, een zo sterk compromiskarakter hebben dat de onderliggende problemen onaangetast blijven.
De voorgestelde omslag betekent een overgang van vormen van vrijblijvend
burgerschap naar vormen van verplichtend en verantwoordelijk burgerschap. Dat is lastig in tijd van individualisering, waarin mensen geen
bindingen willen aangaan. Maar die omslag is wel nodig. De huidige
setting biedt, zoals we zagen, te veel mogelijkheden voor afwenteling. We
komen op dit punt terug in Paragraaf 3.8, waarin veranderingen binnen het
politieke domein aan de orde komen.

3.7
Positionering en rol overheid
Binnen het huidige systeem neemt de overheid een belangrijke plaats
in. Helder is dat de nieuwe sturingsvorm ingrijpende gevolgen heeft
voor de rol en positie van de overheid. Zelfsturing betekent dat overheid een andere rol krijgt. Naarmate een samenleving meer is geba-

seerd en ingericht op basis van zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid,
en ook als zodanig functioneert, vallen tal van taken bij de overheid
weg. Er is minder behoefte aan regelgeving, en dus ook aan daarvan
afgeleide taken zoals controle en handhaving. Er blijft weliswaar
behoefte aan controle, maar die is inhoudelijk beperkter en qua positionering veel afstandelijker.
Belangrijk is ook dat de overheid ontvankelijk wordt voor problemen
en oplossingen die voor burgers betekenisvol zijn. We zagen immers
dat kenmerkend is voor de huidige situatie dat wat betekenisvol is
binnen de maatschappij, lang niet altijd betekenisvol is voor de overheid. In de nieuwe situatie verandert de relatie tussen overheid en
maatschappij. Er komt (veel) meer ruimte voor privaat initiatief. Niet
langer bepalen de instrumenten van de overheid welke oplossingen
zijn toegestaan, maar de overheid wordt dienend en faciliterend ten
opzichte van private initiatieven. Dat betekent overigens allerminst dat
de relatie tussen overheid en maatschappij vrijblijvend wordt. Met
convenanten die bol staan van fraaie intenties maar in de praktijk
weinig werking hebben, wordt niet langer volstaan.
Ook de inzet van instrumenten verandert. Sommige instrumenten zijn
niet meer nodig of worden minder belangrijk. Van andere instrumenten
moet de inzet worden veranderd, zodat ze meer dienend worden aan de
gewenste verandering. Door de afstandelijkere positie nemen directe
overheidsinterventies af. Daarentegen wordt het belangrijker dat heldere
en in afrekenbare termen geformuleerde doelstellingen worden geformuleerd, en dat op realisering daarvan scherper wordt toegezien.
We stelden dat verrekening tussen de drie deelsystemen van duurzaamheid een belangrijk element wordt binnen het nieuwe sturingssysteem.
Die verrekening kan op uiteenlopende wijze plaatsvinden. Denkbaar is
dat er nieuwe koppelingen komen tussen rechten en plichten. Het recht
om profijtelijke functies uit te oefenen, wordt bijvoorbeeld gekoppeld
aan de plicht om verliesgevende maar uit oogpunt van duurzaamheid
belangrijke functies te vervullen. Maar verrekening kan ook plaatsvinden via het belastingsysteem. Uitgangspunt zou dan zijn dat belastingheffing, naast de doelstelling van inkomstenbron voor de overheid en
het voorkomen van al te grote inkomensverschillen, maximaal wordt
ingezet om een duurzame samenleving te realiseren. Dat vraagt ingrijpende wijzigingen ten opzichte van het bestaande belastingsysteem.
We noemen een voorbeeld. Er is in de praktijk reeds sprake van initiatieven die aansluiten bij de benadering van een zelfverantwoordelijke
samenleving. Het zijn initiatieven waarbij groepen burgers als het ware
hun eigen systeem ontwerpen. Ruilcirkels van goederen en diensten
vormen een voorbeeld. Echter, de ervaring leert dat dergelijke initiatieven soms niet van de grond komen omdat ze strijdig worden geacht
met bestaande regels. Ons belastingsysteem vormt bijvoorbeeld een
sta-in-de-weg. Onderlinge ruil van diensten binnen een gesloten
systeem leidt ertoe dat de overheid belastinginkomsten derft. Binnen
het huidige belastingsysteem wordt immers belasting geheven op
toegevoegde waarde. Wanneer een systeem waarbij burgers onderlinge
diensten uitwisselen enige omvang zou bereiken, zou dit de belastinginkomsten nadelig beïnvloeden.

65

66

In plaats van dergelijke initiatieven te ontmoedigen, zo al niet te
verbieden, zou kunnen worden gekozen voor een ontheffingsmogelijkheid onder voorwaarden. Maar men zou ook een stap verder kunnen
gaan en kunnen pleiten voor een ingrijpende wijziging van het belastingstelsel, met als uitgangspunt de vraag op welke wijze belastingheffing maximaal kan bijdragen aan een duurzame samenleving. In dat
geval kan niet worden volstaan met subsidiëring van bijvoorbeeld
energiebesparende maatregelen en een fiscaalvriendelijke behandeling
van maatschappelijk relevante investeringen, maar dan is een ander
fundament voor belastingheffing noodzakelijk. Binnen het huidige
systeem vormt waardetoevoeging een belangrijke grondslag. Wie
waarde toevoegt, dient daarover belasting te betalen. Naarmate
iemand meer waarde weet toe te voegen, betaalt hij meer belasting.
Dat geldt voor ondernemers, maar ook voor werknemers. Winsten van
bedrijven worden afgeroomd en wanneer men bijvoorbeeld betaalde
arbeid verricht, betaalt men inkomstenbelasting. Vanuit het oogpunt van
duurzaamheid kunnen bij een dergelijk systeem kritische kanttekeningen
worden geplaatst. In plaats van activiteiten te belasten die toegevoegde
waarde opleveren, zou men activiteiten kunnen belasten die een nadelig
effect hebben uit oogpunt van duurzaamheid. Vormen van productie die
een groter beslag leggen op onvervangbare voorraden worden dan zwaarder belast. Het belastingtarief is hoger wanneer het producten betreft die
een luxekarakter hebben en die niet tot de basisvoorzieningen behoren.
Tegelijkertijd worden producten zwaarder belast naarmate de productie
ervan meer schadelijke gevolgen heeft voor de omgeving. De grondslag
wordt dan niet de waarde die men toevoegt, maar de waarde die men
onttrekt. Belastingheffing wordt dan bewust en gericht ingezet om
gewenste activiteiten te bevorderen en ongewenste activiteiten te ontmoedigen. Belastingheffing gaat dan bijdragen aan het zelfregulerend vermogen van het economisch systeem. Naarmate het systeem meer zelfregulerend wordt, vermindert daardoor de noodzaak voor de overheid om in te
grijpen. In zijn meest zuivere vorm zou dat betekenen dat ondernemers
ernaar gaan streven om zoveel mogelijk waarde toe te voegen aan een zo
gering mogelijke hoeveelheid inputs. De nadruk komt dan minder te
liggen op het belasten van arbeid en meer op het belasten van het gebruik
van onvervangbare voorraden. Het uitgangspunt voor belastingheffing is
dan niet langer dat iemand zwaarder wordt belast naarmate hij meer
winst maakt, maar naarmate hij onduurzamer handelt. Bovendien is zeer
wel denkbaar dat in een dergelijk systeem de overheid met minder belastinginkomsten kan volstaan. Immers, een groot deel van de belastinginkomsten is thans nodig voor maatregelen ter verbetering van het milieu.
Binnen een economisch systeem dat duurzaamheid als grondslag heeft, is
de noodzaak voor milieumaatregelen veel kleiner, wat tot een lager uitgavenniveau voor overheden leidt.
Ook op het terrein van kennis en innovatie zal er sprake zijn van
ingrijpende veranderingen. Nieuwe thematiseringen zullen gevolgen
hebben voor het kennis- en innovatiesysteem. We stelden dat onze
institutionele structuur is opgebouwd rond tegenstellingen uit het
verleden, en niet rond uitdagingen voor de toekomst. Dat geldt in
zekere zin ook voor het kennissysteem. Ook het kennissysteem is geïnstitutionaliseerd rond gedateerde kennisvragen. Het is van oudsher
opgebouwd langs disciplinaire lijnen. Een dergelijke structuur kan
belemmerend werken wanneer nieuwe uitdagingen om een multidisci-

plinaire en zelfs transdisciplinaire benadering vragen. Het gaat niet
langer om nog meer gedetailleerde antwoorden op kennisvragen van
eergisteren, maar om het formuleren van uitdagende vragen voor de
kennis- en innovatieagenda van overmorgen. Ook voor het kennissysteem geldt echter dat partijen er belang bij kunnen hebben bestaande
structuren en daaraan gekoppelde geldstromen in stand te houden.
Wanneer thans dominante thema’s hun betekenis verliezen, zal dat
immers gevolgen hebben voor de verdeling en toedeling van budgetten.
Naarmate partijen een sterkere positie hebben en in staat zijn prioritering
en toewijzing van budgetten te beïnvloeden, bestaat het risico dat instandhouding van het bestaande kennissysteem belangrijker wordt dan de
uiteindelijke doelstelling van een kennissysteem, namelijk relevante kennis
te produceren voor de toekomst. De noodzaak van vernieuwing wordt
dan ondergeschikt gemaakt aan de wens dat beslissingen op draagvlak
onder bestaande partijen kunnen rekenen.
Op het terrein van innovatie vormt een belangrijk aandachtspunt welke
ruimte een beleidssysteem biedt voor systeemdoorbrekende vernieuwingen
die ‘per definitie’ buiten bestaande beleidskaders vallen. Welke ruimte is er
om bewust te zoeken naar innovaties en deze in praktijk te brengen, ook
wanneer die haaks staan op geldend beleid? Of is agendering van innovatieopgaven en sturing van innovatieprocessen zodanig geregeld dat het
beleidssysteem zelf het uitgangspunt vormt? In dat geval bestaat het
gevaar dat vragen die niet binnen het systeem passen, niet aan bod
komen. Dan is bij het zoeken naar innovaties het uitgangspunt dat het
systeem als zodanig in stand blijft. Innovaties zijn er dan op gericht om
het systeem beter te laten functioneren, maar niet het systeem zelf tot
object van innovatie te maken. In geval ingrijpende veranderingen noodzakelijk zijn, bestaat dan het risico dat symptomen worden bestreden
maar de wezenlijke problemen niet worden aangepakt. Systemen leiden
dan tot reproductie maar niet tot wezenlijke vernieuwing. Dan herhalen
we het verleden in plaats van de toekomst te ontwerpen. Zolang er geen
sprake is van problemen van fundamentele aard hoeft dat geen probleem
te zijn. Wanneer er echter ingrijpende veranderingen nodig zijn, ligt dat
anders.
Zoals we zagen heeft het huidige beleidssysteem een hoge absorptiecapaciteit, een hoog vermogen om systeemvernieuwingen van hun systeemvernieuwend karakter te ontdoen − te detecteren als het ware − en daardoor
te reduceren tot veranderingen die niet meer het systeem raken, zodat het
systeem kan blijven voortbestaan. Systeeminnovaties blijven dan vaak
beperkt tot experimenten en initiatieven op kleine schaal buiten het
formele systeem. Opschaling ervan roept tegenkrachten op vanuit het
systeem zelf. Dergelijke initiatieven worden daardoor geen mainstream.

3.8
De rol van de politiek
Toedeling van waarden behoort bij uitstek tot het domein van de politiek. Een discussie over duurzaamheid, en met name over de vraag of
ingrijpende wijzigingen zoals omkering van afhankelijkheden tussen
het economisch systeem en de beide andere systemen gewenst of
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noodzakelijk zijn, zou bijgevolg een belangrijke plaats moeten
innemen binnen het politieke debat. Toch wordt een dergelijke, in
menig opzicht fundamentele discussie nauwelijks gevoerd. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat de economie ook in het politieke
domein dominant is. De neiging bestaat, zoals we zagen, om de vraag
of het goed of slecht gaat met een natie gelijk te stellen met de vraag
hoe de economie zich ontwikkelt. De ontwikkeling van het BNP
dient dan als maatstaf voor de vraag hoe een land er voor staat. Stijgt
de productiviteit? Neemt de werkgelegenheid toe? Blijft de inflatie
onder controle? Verbetert de handelsbalans? Dat betekent dat het
economisch systeem niet alleen in de praktijk van alledag de beide
andere systemen van duurzaamheid beheerst maar ook in het politieke
domein dominant is. Deels is dat begrijpelijk omdat de vraag hoe de
economie zich ontwikkelt, belangrijk is voor zowel het ontstaan van
tal van maatschappelijke problemen als voor de oplossing ervan.
Werkloosheid vormt een voorbeeld. Tal van maatschappelijke opgaven
zijn gerelateerd aan de economie. Wanneer het slecht gaat met de
economie, moet realisering van milieudoelstellingen bijvoorbeeld even
wijken. Wanneer de belastinginkomsten tegenvallen, moet er worden
bezuinigd. Het is eerder zo dat de economie de politiek bepaalt dan
omgekeerd. Het economisch systeem en hoe het functioneert wordt
als gegeven en onveranderbaar beschouwd. Een systeemanalyse op
niveau van waarden vindt in de politiek nauwelijks plaats, terwijl de
economische crisis daar toch alle aanleiding toe geeft en fundamentele
veranderingen in een democratische rechtsstaat juist binnen het politieke domein in gang zouden moeten worden gezet.
We kunnen het ook zo zien dat de voortdurende worsteling in de politiek met vraagstukken rond duurzaamheid is terug te voeren tot het
feit dat men symptomen bestrijdt zonder het onderliggende probleem
aan te pakken. Men zadelt zichzelf op met een onmogelijke opdracht.
Het onvermogen van de politiek is zo beschouwd voor een belangrijk
deel toe te schrijven aan het feit dat men zich in een afhankelijke
positie van het economisch systeem manoeuvreert. Dat is overigens
veelal een impliciete keuze die is terug te voeren tot het feit dat men
uitgangspunten niet ter discussie wil stellen en tot onderwerp wil
maken van een politiek debat.
Terwijl er alle aanleiding is om veranderingsopgaven op het niveau
van waarden te thematiseren en het politieke domein bij uitstek het
domein is waar die thematisering en het debat erover zouden moeten
plaatsvinden, gebeurt dat niet. Terwijl ervaringen telkens weer leren
dat oppervlakkige interventies niet (meer) helpen, komen nieuwe
probleemdefinities niet op tafel. Kenmerkend voor de analyse in
Hoofdstuk 2 is dat onderliggende processen en structuren aangrijpingspunt voor verandering moeten worden. Het gaat om thematiseringen op het niveau van waarden. Het gaat om de wijze waarop we
binnen onze maatschappij verantwoordelijkheden hebben toegedeeld.
Het gaat niet om wijziging van regels, maar om de veronderstellingen
die aan onze systemen van regelgeving ten grondslag liggen. Dergelijke veranderingsopgaven vragen een scherpe articulatie. Algemene
oproepen dat burgers zich verantwoord moeten gedragen, helpen dan
niet veel verder. Het is, zoals gezegd, bij uitstek het domein van de
politiek om dergelijke vragen te thematiseren. Het zijn immers bij

uitstek vraagstukken die ideologisch van karakter zijn. Om de financiële en economische crisis aan te pakken, kan niet worden volstaan met
op zichzelf logische maatregelen zoals verbetering van het toezicht en
enige inperkingen van het bonussysteem. Het gaat om het ter discussie stellen van vanzelfsprekendheden en het verkennen van nieuwe
perspectiefvolle ontwikkelingsrichtingen. Maar het ter discussie stellen
van vanzelfsprekendheden is in de politiek niet vanzelfsprekend. De
neiging is groot om vragen van fundamentele aard te verengen tot
vraagstukken op operationeel niveau, en vervolgens te pleiten voor
enkele fikse interventies. Binnen de heersende cultuur in het politieke
domein is dat begrijpelijk. De bereidheid en de vaardigheid om om te
gaan met onvermogen zijn doorgaans slechts matig ontwikkeld. Het
beeld van daadkracht wil men liever geen geweld aandoen.
Maar er is meer. Iedere systeemwijziging betekent een verandering van
machtsverhoudingen. Niet iedereen heeft er belang bij. Posities
kunnen minder sterk worden. Binnen politieke partijen zijn dergelijke
overwegingen niet zonder betekenis. Zo zijn er veel belangengroepen
die onderdak hebben gevonden binnen politieke partijen. Dat kan een
andere reden zijn waarom de neiging bestaat om vragen op belangenniveau te definiëren en onderliggende thematiseringen op het niveau
van waarden achterwege te laten. Bovendien is onderscheiding ten
opzichte van rivaliserende partijen bij het verwerven van de kiezersgunst een belangrijke overweging. Politieke discussies zijn nu eenmaal
eerder gericht op accentuering van verschillen dan op het zoeken van
een gemeenschappelijke basis.
Verwijzend naar Weber, Mannheim en Schumpeter stelt Blokland dat
het proces van modernisering ertoe heeft geleid dat er minder ruimte is
binnen de politiek voor thematisering. Het denken in doel-middel-schema’s dat in het moderniseringsproces centraal staat, is ook binnen het
politieke domein dominant geworden. Gevolg daarvan is dat fundamentele maatschappelijke verschuivingen niet meer als zodanig tot het
politieke debat doordringen. Hoewel er dus alle aanleiding is tot ideologische thematiseringen, komen die niet aan bod. De politiek is er niet
op ingericht en geeft voorrang aan meer alledaagse problemen.

3.9
Een ander mensbeeld
We beschreven het mensbeeld dat in de economie centraal staat, de
homo economicus die zich door eigen belang laat leiden. Hij maakt
keuzes die hem het meeste profijt opleveren. We zagen ook dat relaties
daaraan ondergeschikt worden gemaakt. Efficiency als criterium kan
gemakkelijk splitsend werken. Je werkt samen en houdt verbanden in
stand zolang dat voordeel oplevert. We zagen ook dat we rond tegenstellingen zijn georganiseerd die niet meer dienen. Individualisering is
de dominante trend geweest in de laatste decennia. In de contacten
met de overheid gedraagt de burger zich calculerend. Onze systemen
zijn gebouwd op een mensbeeld dat gecentreerd is rond individuele
rationaliteit. De consequentie daarvan is dat er reden is voor wantrouwen.
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Om tot duurzame relaties te komen, moeten we naar een ander mensbeeld. Dat is een beeld waarin de mens niet langer ondergeschikt is
aan structuren en daaruit voortvloeiende belangen, maar waarin hij
zelf centraal komt te staan en wordt gerespecteerd. Dat betekent meer
ruimte voor ontplooiing, maar ook de plicht tot burgerschap. Nieuwe
structuren worden daarop gebaseerd. In plaats van te worden gereduceerd tot regelbare objecten, staat een mensbeeld centraal waarin de
mens is geroepen tot ontplooiing en tot het dragen van verantwoordelijkheid. Veerman benadrukt de uniciteit van de mens, geschapen om
zowel betekenisvol als verantwoordelijk te zijn (Veerman, 2007). De
menselijke waardigheid als waarde en als plicht. Daarin past niet de
onderworpenheid aan onze regelsystemen waarin de wereld wordt
gereduceerd tot een regelbare wereld. De Franse theoloog Légaut kritiseert de standaardiserende werking hiervan door de vraag te stellen
hoe het toch komt dat wij mensen worden geboren als origineel en
vaak sterven als kopie.
Het is de koppeling die wezenlijk is: het recht op ontplooiing en de
plicht tot het dragen van verantwoordelijkheid, ieder naar eigen talenten en mogelijkheden. De gave als opgave. Naarmate iemand over
meer kwaliteiten beschikt, wordt men tot meer verantwoordelijkheden
geroepen.
Dat vraagt om ingrijpende veranderingen in de relatie tussen burger
en overheid, en in de onderlinge relaties tussen burgers. Het betekent
een doorbreking van de huidige structuur van afhankelijkheden en
bijvoorbeeld een omslag in ons sociale stelsel. De Belgische filosoof
Antoon Vandevelde analyseerde het Nederlandse sociale stelsel en
concludeerde dat dit nooit duurzaam zou kunnen zijn. Daarbij doelde
hij niet op de betaalbaarheid ervan of op organisatorische aspecten,
maar juist op sociale argumenten. Een stelsel waarin iemand zonder
enige tegenprestatie een bijdrage of uitkering krijgt, is naar zijn opvatting in wezen asociaal. De gemeenschap weigert een relatie aan te
gaan met het individu. Anonimiteit overheerst. Zolang je leeft, heb je
recht op een uitkering en zodra je overlijdt, houdt het recht op.
We wezen ook op de scherpe scheiding tussen wie werk heeft en wie
werkloos is. De dominantie van het economisch systeem betekent dat
de waarde van de mens wordt afgemeten aan de functie binnen het
economisch systeem en de bijdrage die iemand daaraan levert. Wie
niet werkt, vormt een belasting voor de overheid en legt beslag op
middelen die door anderen moeten worden opgebracht.
In het nieuwe systeem wordt de betekenis die iemand binnen een
gemeenschap heeft in een veel bredere maatschappelijke context
bezien. Iemand is niet betekenisloos enkel en alleen omdat men geen
betaalde arbeid verricht binnen ons economisch systeem. De andere
en bredere waarderingsbasis schept daar ook tal van mogelijkheden
voor. Wie vrijwilligerswerk doet, bijvoorbeeld als mantelzorger of als
jeugdleider binnen een sportvereniging, kan meer bijdragen aan de
maatschappij dan menigeen die een betaalde baan heeft. Binnen het
huidige systeem komt dat echter niet tot uitdrukking vanwege de
beperkte waarderingsbasis.

3.10
Samenvatting
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De omslagen en de daarbij horende oplossingsrichtingen kunnen we als volgt
samenvatten:
• Van een economisch systeem dat duurzaamheid onder druk zet naar een
economisch systeem dat duurzaamheid ondersteunt.
• Omkering van afhankelijkheden tussen de drie deelsystemen van duurzaamheid.
• Van een waarderingsysteem waarin alleen telt wat economische waarde
heeft naar een waarderingssysteem waarin alles wat maatschappelijk van
waarde is ook als zodanig wordt gewaardeerd.
• Van een systeem waarin afwenteling mogelijk is naar een systeem waarin
effecten op het vlak van duurzaamheid volledig worden doorberekend.
• Van een sturingssysteem waarin de overheid permanent moet corrigeren
naar zelfcorrectie.
• Van vrijblijvend burgerschap naar verantwoordelijk en verplichtend burgerschap.
• Van grootschalige en anonieme regelsystemen en organisaties naar kleinschalige structuren waarbinnen sprake is van maximale transparantie.
Op basis van deze omslagen is er behoefte om in het kader van een duurzaam
regionaal landbouwsysteem te werken aan de volgende nieuwe concepten:
• Een economisch model dat gebaseerd is op en aansluit bij de dynamiek van
natuurlijke processen.
• Vraaggestuurde voedselketens waarbij consumenten verantwoordelijkheid
dragen voor de wijze waarop het voedsel is geproduceerd, en daar ook
invloed op krijgen.
• Nieuwe organisatorische verbanden waar de verantwoordelijkheden voor
een duurzame regionale landbouw in vertrouwen aan kunnen worden overgelaten.
• Nieuwe concepten voor verantwoord burgerschap. Hoe kunnen verantwoordelijkheden die thans bij overheden berusten, worden overgeheveld
naar de private sector?
• Organisatievormen die zelfcorrigerend zijn.
• Nieuwe verrekensystemen waarin winstgevende en verliesgevende functies
dwingend aan elkaar worden gekoppeld.
• In dat verband is het tevens interessant om na te gaan of het bestaande juridisch regime met betrekking tot eigendoms- en gebruiksrechten van grond
aan vernieuwing toe is. Is er een systeem denkbaar waarin de publieke
beheerfuncties duurzamer kunnen worden gekoppeld aan private exploitatiefuncties?
• Nieuwe waarderingssystemen met als uitgangspunt dat maatschappelijk
relevante functies van de landbouw dienovereenkomstig worden gewaardeerd.
Kort samengevat hebben deze omslagen betrekking op de ontwikkeling van nieuwe economische modellen, van nieuwe vormen van
sturing en van nieuwe ketens. Op elk van deze omslagen wordt afzonderlijk ingegaan in drie rapporten1 die in opdracht van InnovatieNetwerk zijn samengesteld. In deze rapporten wordt tevens een overzicht
gepresenteerd van de nieuwste inzichten en ervaringen op deze terreinen.

De civil society als drager van een
duurzame regionale landbouw,
InnovatieNetwerkrapport
09.2.223, november 2009.
Alternatieve economische systemen,
InnovatieNetwerkrapport 09.2.224,
november 2009.
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Summary

Searching for institutional renewal for a sustainable regional agricultural system – About the organized perpetuation of problems
Wagemans, M.C.H. (InnovationNetwork)
InnovationNetwork Report 09.2.226, Utrecht, The Netherlands,
December 2009.
A regional agricultural system calls for different organizational forms,
a different control structure and different finance forms than a globalized agricultural system. That is the basic premise of this essay that
sets out to identify systemic errors and possible routes towards solutions for achieving a sustainable regional agricultural system.
The system analysis was not confined to agriculture but was much
broader in scope. In this connection agriculture was viewed as an interesting field of study for tackling issues surrounding globalization,
regionalization and sustainability. The conclusion is that the dependencies between the three sub-systems of sustainability – namely the
economic sub-system, the ecological sub-system and the socio-cultural
sub-system – constitute an important bottleneck. The dominance of
the economic sub-system constantly forces government to take measures to protect valuable but vulnerable ecological and socio-cultural
assets under pressure from economic forces. To effect a turn-around, a
reversal of this relationship of dependence is suggested here: what is
currently vulnerable must be made the measure for economic development.
This has far-reaching consequences for our present-day economic
system, where mutual relationships are characterized by anonymity.
Efficiency and profit are all-important and matter more than maintai-

77

78

ning sustainable relationships. Sustainability, by contrast, is predicated
on sustainable relationships. The challenge is to design an economic
system based on sustainable relationships between parties. This calls
for different organizational principles such as reciprocity.
But it also has consequences in terms of control. Our current system is
based on a combination of market forces and government regulation.
This, in essence, is not a sustainable combination. The system lacks a
self-correcting mechanism. Government increasingly needs to intervene in order to resolve market imbalances and disruptions. The challenge is to design an internally balanced system that promotes, rather
than threatens, sustainability. A case is made in favour of what is
sometimes called the ‘third way’, which is closely related to the ideas
of Anthony Giddens. The starting point is a self-responsible society.
This sounds great in theory, but is not easy to realize in practice. Not
everyone is willing to adopt sustainable behaviour on a voluntary
basis. Calls to act more sustainably, no matter how well-intentioned,
are insufficient. That is why the essay argues for a system where sustainable behaviour is in people’s own interests. This can be done in
various ways. A different taxation system is one option, another is the
creation of new and robust relationships between rights and duties.
The new system also has far-reaching consequences for the government’s place and role. The more self-correcting a system becomes, the
less need for government intervention. It is noted that the government’s powers to control and adjust events are very limited. The
demands we make on government policy and decision-making processes act as impediments. Existing policy is a major obstacle to the
implementation of new policy. Over the years, government has
become a prisoner of its own regulations. In the new system, government takes a step back. Instead of detailed involvement, hard frameworks are put in place. Clarity and detail are no longer synonymous.
Within the new system it is no longer possible to rely automatically on
existing institutions. Most existing organizations were conceived to
represent old interests. As a consequence, problems are being institutionally perpetuated. Organizations from the past are not necessarily
best-suited for tackling the challenges of tomorrow and beyond. There
is a need for new themes, new relationships and new coalitions. These
can open up new prospects and reduce the importance and significance of existing problems and issues.
The proposed turn-around also touches on the political domain. Most
political debates are currently dominated by specific interest groups. A
new economic system calls for a new value base. Discussions centring
on conflicting interests lead to compromises that leave the underlying
foundations intact. The proposed sustainability solutions entail a different allocation of responsibilities, a different positioning of government and different relationships between citizens and government.
The issues at stake have a high ideological content. This can reenergize
and revitalize the political debate – because a battle of values is more
inspiring than a tug-of-war over conflicting interests.

