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REGERIIMGSREACTIE WRR-RAPPORT «DUURZAME RISICO'S: EEN
BLIJVEND GEGEVEN»

Achtergrond van de adviesaanvraag

Duurzame ontwikkeling is een van de centrale doelen van het regerings–
beleid. Met de formulering van de doelstellingen en de uitvoering van het
huidige milieubeleid is hieraan een eerste invulling gegeven. Een verdere
invulling vraagt, mede gezien de met Agenda 21 aangegane verplich–
tingen en vastgelegde aanbevelingen, om verdergaande maatschappelijke
keuzes. Daartoe is een nadere omschrijving van het begrip duurzame
ontwikkeling gewenst. De regering heeft, bij brief van 5 september 1990,
de WRR daarom gevraagd een aantal mogelijke uitwerkingen van
duurzame ontwikkeling te geven.

Centrale gedachte van de raad

De raad formuleert als centrale gedachte dat bij de invulling van
duurzame ontwikkeling ecologische, sociale– en economische risico's en
onzekerheden tegen elkaar moeten worden afgewogen. De kern van het
streven naar duurzame ontwikkeling bestaat volgens de raad daarom uit
een politiek keuzeproces waarin de afweging van deze onzekerheden een
rol speelt. De perceptie en de bereidheid tot acceptatie van de verschil–
lende risico's bepaalt naar de mening van de raad de uiteindelijke keuzes.
De raad werkt deze risicopercepties uit met behulp van de verschillende
handelingsperspectieven. Deze handelingsperspectieven worden bepaald
doortwee aspecten: de inschatting van de veerkracht van het milieu, en
de inschatting van de mate waarin veranderingen van consumptie–
patronen en produktieprocessen maatschappelijk haalbaar en wenselijk
worden geacht. De raad illustreert helder dat verschil in inschatting van
deze twee aspecten leidt tot verschillende beleidskeuzes voor de
deelonderwerpen energie, natuur, grondstoffen, water(voorziening) en
wereldvoedselvoorziening.

Meerwaarde van de WRR-analyse

De regering onderschrijft de centrale gedachte van de raad dat bij de
invulling van duurzame ontwikkeling ecologische–, sociale– en econo–
mische risico's tegen elkaar moeten worden afgewogen. De regering acht
het van belang dat de noodzaak van een minder scheve mondiale
verdeling, de belangen van andere generaties, en de sociale risico's goed
tot hun recht komen bij deze afweging. De met duurzaamheid samenhan–
gende vraagstukken van werkgelegenheid, armoedebestrijding, sociale
ongelijkheid, migratie, bevolkingsgroei en emancipatie kunnen daardoor
beter tot hun recht komen. Zij zal zich er daarom voor inzetten dat zowel
nationaal als internationaal de institutionele voorwaarden tot stand
komen om tot afwegingen en keuzen te komen.

Volgens de regering is de door de WRR bepleite afweging inherent aan
beleidsformulering. De meerwaarde van de analyse van de raad ligt voor
de regering vooral in hetfeit dat door middel van verschillende
handelingsperspectieven betrokkenen bij het milieubeleid kunnen laten
zien welke risico's zij ten aanzien van het milieu wensen te accepteren en
welke aanpassingen in produktie en consumptie zij aanvaardbaar achten.
Volgens de regering wordt de kans op consensus over het milieubeleid
vergroot als de verschillende maatschappelijke partijen hun risico–
percepties ten aanzien van het milieu verhelderen en bespreekbaar
maken. De regering is daarom van mening dat in het keuzeproces op weg
naar duurzame ontwikkeling behalve de doelstellingen en instrumenten
ook de achterliggende risico-percepties een belangrijke rol spelen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 900 XI, nr. 27



Voor de regering ligt een belangrijke meerwaarde van de analyse van
de raad ook in de toepassing van de verschillende handelings–
perspectieven voor wereldvoedselvoorziening, energie, natuur, grond–
stoffen en water(voorziening). De regering is van oordeel dat hiermee in
het algemeen een evenwichtig beeld wordt geschetst van de mogelijke
invullingen van het begrip duurzaamheid voor deze deelterreinen. Zij
deelt de mening van de raad dat een voortzetting van de huidige
tendensen in vele gevallen, ongeacht de risico-perceptie, onduurzaam is.
Voor de regering geeft met name de analyse van de raad over schaarse
grondstoffen en energie aanleiding tot een nadere bezinning op de
beleidsformulering voor deze beleidsterreinen. Voor de overige beleids–
terreinen is in de bijlage een korte reactie op de analyse van de raad
gegeven.

Het beheer van grondstoffen is volgens de regering een belangrijk
onderdeel van duurzame ontwikkeling. Zij deelt de mening van de raad
dat uitputting van grondstoffen, mede vanwege de industriële ontwikke–
lingen in de derde wereld, aandacht behoeft naast de reeds vastgelegde
meer milieu-hygiënische aspecten van duurzame ontwikkeling. De
regering ziet daarbij energie, ruimte en bio-diversiteit als cruciale
voorraden voor huidige en toekomstige behoeftenvoorziening. Daarnaast
verdienen de voorraden water van voedsel mondiaal nadrukkelijk de
aandacht. Op deze punten vindt een verdere beleidsmatige uitwerking
plaats in het kader van het thema verspilling zoals in het NMP 2 is
aangegeven.

Met de uitwerking van de handelingsperspectieven voor het onderwerp
energie geeft de raad naar de mening van de regering een goede schets
van de risico's die in het geding zijn. De regering deelt de mening van de
raad dat een lange termijn pro-actief energie– en klimaatbeleid nodig is
dat rekening houdt met de volle omvang van de risico's van klimaat–
verandering en uitputting van fossiele energie in hun onderlinge
samenhang. Zij zal een beieid gericht op verkleining van deze risico's de
komende jaren verder vorm geven. De regering wil het belang van een
actieve milieudiplomatie in dit verband nogmaals onderstrepen. Zij is van
mening dat ten behoeve van een geloofwaardige en effectieve milieu–
diplomatie een duidelijke eigen inspanning gericht op verhoging van de
energie-efficiëntie, het waar mogelijk beperken van het energiegebruik en
de overgang op duurzame energie nodig is. Het ontwikkelen en ervaring
opdoen met «nieuwe» instrumenten als een energieheffing en joint
implementation past hierbij. De regering onderschrijft niet de stelling van
de raad dat het huidige Nederlandse energiebeleid qua karakter
overeenkomt met het handelingsperspectief Benutten. Zowel met
betrekking tot de verbetering van de energie-efficiency als met betrekking
tot de groei van het aandeel stromingsenergie gaan de ambities van de
regering, zoals neergelegd in de Vervolgnota energiebesparing, meer in
de richting van Sparen of Beheren.

In het algemeen acht de regering het te vroeg de door de raad geïïlus–
treerde keuzes voor de genoemde deelonderwerpen in detail te onder–
schrijven. Een maatschappelijk debat zal meer zicht moeten bieden op de
te maken keuzes en de afweging tussen ecologische, sociale en econo–
mische risico's. De regering acht daarbij aanpassingen in zowel produktie–
als consumptiepatronen van belang. De regering acht dit nodig vanwege
de onderlinge relaties tussen produktie en consumptie en vanwege de
gedane toezeggingen op de UNCED-conferentie. Volgens de regering is
het mogelijk om een duurzame consumptie te stimuleren zonder daarbij
direct aan te grijpen bij de omvang van de consumptie. Zeker als de
consument de gedragsaanpassing acceptabel vindt (bv. door aansluiting
bij trends), zijn er volgens de regering mogelijkheden tot aanpassing van
consumptiepatronen.
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Belangenafwegingen in het milieubeleid

De regering acht de analyse van de raad niet van toepassing op alle
onderdelen van het milieubeleid. Dit hangt samen met de fasen die zij in
dit beleid onderscheidt. Het beleid op de kortere termijn is gericht op
sanering van reeds opgetreden milieuproblemen en preventie van nieuwe
problemen. De basis hiervoor wordt gevormd door het eerste en tweede
NMP. Bij de vaststelling hiervan is zowel bij de formulering van de
doelstellingen als bij de implementatie van maatregelen de door de raad
bepleite belangenafweging aan de orde geweest. De regering ziet in de
analyse van de raad geen aanleiding deze belangenafweging te herover–
wegen. Zij acht continuïteit in reeds vastgelegde doelstellingen van groot
belang. Een al te frequente herijking van de doelstellingen zal de
uitvoerïng van het milieubeleid belemmeren en de geloofwaardigheid van
dat beleid verminderen. De in het eerste en tweede NMP vastgelegde
doelstellingen vormen thans de basis voor de uitvoering van het
milieubeleid. Bij deze uitvoering zal het regeringsbeleid de komende jaren
geconfronteerd worden met indringende keuzes. Het realiseren van de
milieudoelstellingen voor het jaar 2000 zal met name van de
vrachtvervoersector, de landbouw en energiegebruikers grote inspan–
ningen vragen. De regering zal door middel van overleg met de
doelgroepen zoveel mogelijk draagvlak voor de te nemen maatregelen
creëren. Waar nodig is binnen de gestelde tijdstermijn fasering van
maatregelen mogelijk. Tijdige realisatie van de gemaakte afspraken blijft
echter, conform het NMP 2, onverkort het uitgangspunt. Waar nodig kan
een herijking van de doelstellingen plaats vinden bij de voorbereiding van
hetNMPS.

Op de middellange termijn staat de integratie van milieu en economie
centraal. Het belang hiervan is in het Regeerakkoord en in het NMP 2
nogmaals onderschreven. De discussies over onder andere Schiphol en
de Betuwelijn illustreren de noodzaak van expliciete afwegingen van
milieu– en andere maatschappelijke belangen. Om een dergelijke
afweging mogelijk te maken zal de regering de discussie over de
inrichting van onze economie en de relatie tussen economie en ecologie
zo breed voeren, dat beslissingen in samenhang worden genomen en
daardoor worden begrepen en aanvaard. Zij is daarbij van mening dat er
nog vele win-win situaties mogelijk zijn, zeker als de lange termijn baten
mede in beschouwing worden genomen.

Voor de lange termijn staat de bepaling van de lange termijn doelstel–
lingen die nauw samenhangen met duurzame produktie en consumptie en
het beheer van voorraden centraal. Op het belang van deze onderwerpen
is reeds eerder gewezen. Het is duidelijk dat steeds opnieuw keuzen
gemaakt moeten worden om van een duurzame ontwikkeling te kunnen
spreken. De regering acht invulling van deze doelstellingen daarom pas
mogelijk in een «maatschappelijk debat» waarin ecologische, sociale en
economische belangen tegen elkaar worden afgewogen. De perspectieven
die de raad op basis hiervan schetst voor de voedselvoorziening, energie,
natuur, grondstoffen en water(voorziening) kunnen als input voor dit
maatschappelijk debat dienen. De regering zal met de haar ter beschikking
staande mogelijkheden de maatschappelijke discussie ook over
genoemde onderwerpen blijven stimuleren. De regering is van mening
dat met name voor de (middel-)lange termijn van het milieubeleid de door
de WRR bepleite afweging van belang is. Zij ziet de uitkomst van dit
afwegingsproces niet als statische begrenzing van maatschappelijke
activiteiten. Zij is van mening dat met een verschuiving in de ecologische,
sociale of economische belangen flexibel en dynamisch moet kunnen
worden omgegaan. Dit kan leiden tot aanscherping dan wel tot
afzwakking van eerder vastgelegde doelstellingen. Gelet op de
WRR-analyse geldt dit zowel voor de doelstellingen van het milieubeleid
als voor de doelstellingen van het sociaal-economisch beleid. Beide
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soorten doelstellingen zijn immers in het afwegingsproces gelijkwaardig.
De regering is van mening dat de huidige planningscyclus in het
milieubeleid voldoende mogelijkheid biedt om zowel de gewenste
continuïteit als flexibiliteit te garanderen.

Terecht wijst de raad er op dat daar waar er sprake is van risico's op
hogere schaalniveaus met mogelijk langdurige en niet of moeilijk te
herstellen effecten, een risicomijdende houding bij de noodzakelijke
afweging op zijn plaats is. Deze houding laat minder ruimte voor een
«trial-and-error» leerproces. Het hanteren van het voorzorgsprincipe met
betrekking tot klimaatverandering, de snelle invulling van het beleid ten
aanzien van ozonlaagaantasting en de ondertekening van het
bio-diversiteitsverdrag geven uitdrukking aan een wereldwijd gedeelde
zorg op dit punt.

Milieugebruiksruimte

De raad neemt afstand van het begrip milieugebruiksruimte omdat de
onbekendheden en onzekerheden te groot zijn om de milieugrenzen te
bepalen en het begrip een te weinig sturend karakter heeft. Naar de
mening van de regering geeft het begrip aan dat aan de mogelijkheden
van het milieu om in menselijke behoeften te voorzien fysieke grenzen
verbonden zijn. De moeilijkheid van hetconcept milieugebruiksruimte is
dat er geen gemeenschappelijke noemer is om de grenzen tot uitdrukking
te brengen. In operationele zin bestaat de milieugebruiksruimte daarom
uit het collectief van normen en doelstellingen van het milieubeleid. Mede
met behulp van wetenschappelijke kennis kan een zeker inzicht worden
verkregen in de potentiële omvang van de gebruiksmogelijkheden van het
milieu en de risico's die verbonden zijn aan het overschrijden daarvan. Op
basis van de gewenste milieukwaliteit voor Nederland (schone lucht en
bodem, vitaal bos, heide, etc.) en op grond van wetenschappelijke
gegevens heeft de regering met behulp van de emissiereductie–
doelstellingen in het NMP de grenzen aan de gebruiksmogelijkheden van
het milieu operationeel gemaakt voor het milieubeleid. Een maatschappe–
lijke afweging van ecologische, sociale en economische risico's resulteert
derhalve in een beleidsmatig vastgestelde milieugebruiksruimte. De
milieugebruiksruimte is daarmee niet te bepalen op basis van louter
wetenschappelijke ecologische gegevens. Het is ook geen statisch begrip.
Nieuwe inzichten in genoemde risico's dan wel een andere waardering
daarvan moet kunnen leiden tot een andere begrenzing van de milieu–
gebruiksruimte.
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BIJLAGE DEELONDERWERPEN

Wereldvoedselvoorziening

De stelling van de raad dat een duurzame voedselvoorziening voor de
wereld als geheel niet in de eerste plaats stuit op technisch/fysieke
grenzen wordt door de regering onderschreven. Tegelijkertijd onderkent
de regering dat aan een aantal noodzakelijke randvoorwaarden niet is
voldaan zoals een hoogwaardige technische infrastructuur, kennis– en
technologie-uitwisseling, toegang tot financiële netwerken, mogelijkheden
om internationale koopkracht te garanderen en een internationaal
bestuurlijk kader. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met
mogelijke beperkingen ten aanzien van de beschikbaarheid van energie,
mineralen, water, investeringen, arbeid en kennis, en is onduidelijk welke
gevolgen de mogelijke ontwikkelingsrichtingen hebben voor (internatio–
nale) transportstromen.

Op grond van deze beperkingen van de analyse van de raad is een
keuze op dit moment tussen mondiaal of lokaal gerichte landbouw
enigszins voorbarig. Bovendien vraagt de regering zich af of het mogelijk
is dat afhankelijk van de regio verschillende richtingen wordt opgegaan.
Een nadere afweging van de verschillende keuzes zal in de komende jaren
onder andere aan de orde zijn in FAO– en UN-kader.

Natuur

De regering onderschrijft de door de raad gegeven karakterisering van
de toestand van de natuur. De regering acht in zijn algemeenheid de
analyse van de WRR moeilijktoepasbaar voor het Nederlandse natuur–
beleid. In het nationaal natuurbeleid wordt een keuze tussen «ongerepte
natuur» en «natuurwaarden» verworpen, beide worden nagestreefd,
alleen niet op dezelfde plaats. Het huidige nationale natuurbeleid kent
elementen van alle vier de door de WRR-geschetste handelings–
perspectieven.

Op mondiale schaal spelen veel andere aspecten mee, zoals conflic–
terende ruimteclaims van landbouw en natuur, verdeling van natuur over
de werelddelen en wereldwijde verschillen in welvaart en op sociaal–
cultureel terrein, hetgeen tot uitdrukking kan komen in verschillen in
beoordeling van en belang hechten aan natuur. Rekening houdend met
deze verschillen is volgens de regering in verschillende delen in de wereld
een keuze voor verschillende handelingsperspectieven denkbaar. Van één
handelingsperspectief op wereldschaal, zal geen sprake zijn.

Water

De door de WRR gegeven schets van de watervoorzieningsproblematiek
sluit aan bij de studies die door het rijk zijn geëntameerd in het kader van
de recente beleidsvoorbereiding op het gebied van de drink– en industrie–
watervoorziening, het milieu en de waterhuishouding. Diverse elementen
uit de handelingsperspectieven, die door de Raad worden geschetst,
sluiten goed aan bij het beleid zoals dat is neergelegd in het Beleidsplan
Drink-en Industriewatervoorziening (deel 1, beleidsvoornemen, mei 1993)
en de derde Nota waterhuishouding. Kwantificering van de risico's voor
het milieu en voor de economie is geen eenvoudige zaak, zeker niet als
afgestapt wordt van partiële analyses maar ingezet wordt op een integrale
benadering. Thans wordt op dit gebied in de watersysteemverkenning
onderzoek uitgevoerd. Dit vormt de opstap naar de vierde Nota Water–
huishouding die in 1977 is voorzien.
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Grondstoffen

Koper
Het schaarste-aspect van grondstoffen op mondiaal niveau wordt goed

geïllustreerd door de beperking van de voorraad koper. Het beleid ten
aanzien van het beheer van grondstofvoorraden is nog in ontwikkeling.
Momenteel wordt voor een aantal metalen, waaronder koper, onderzoek
verricht naar de stofketens. Binnen deze zogenaamde Integrale Keten–
beheer Studies, komt ook het onderwerp voorraadbeheer aan de orde. Bij
de voorbereiding van het beleidsstandpunt zware metalen, waarvoor deze
studies input zijn, zal de benadering van de WRR een nuttige rol kunnen
spelen. De regering onderschrijft de aanbeveling om met transitie– en
substitutieprocessen tijdig rekening te houden, zowel bij technologie–
ontwikkeling als bij marktverkenningen.

Chloor
Terecht constateert de WRR dat bij chloor het probleem niet zozeer ligt

in uitputting maar in de milieubelasting die het gebruik van chloor met
zich mee kan brengen. Het is een stof die in vele produkten en toepas–
singen wordt gebruikt. In het kader van het integraal ketenbeheer vindt
momenteel onderzoek plaats met als doel het in kaart brengen van de
chloorketen, het signaleren van lekken in de chloorketen en het geven van
(beleids)mogelijkheden om de keten lekvrij te maken. In lijn met
conclusies van de raad is een belangrijk uitgangspunt daarbij om chloor
niet zonder meer te verbieden maar te streven naar het sluiten van de
chloorketen.
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