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Betreft: Duurzame economische groei 

 

Geachte heren Balkenende, Polman, van Boxmeer, van Houten, Sijbesma, Büchner, Hartman, 't Hart, 

Voser, Jongstra en Wientjes, 

 

in uw brief aan de formateurs pleit u, de Dutch Sustainable Growth Coalition, voor veel zinnige zaken, 

toch heeft de inhoud mij verbaasd. Ik zal trachten toe te lichten waarom. U pleit in deze brief voor 

substantiële duurzame economische groei; ik vraag mij echter stellig af of economische groei anno 

2012 überhaupt nog duurzaam kan zijn. Een constant groeiende circulaire economie is een 

contradictio in terminis: de hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen op aarde is en blijft beperkt en de 

eerste kringloop is logischerwijs net zoveel waard als de volgende kringloop. Iets wat altijd groeit lijkt 

mij per definitie niet duurzaam. Ofwel, groei kan niet de maatstaf zijn om duurzaamheid – stabiliteit – 

te bereiken. Wij zullen dus van richting moeten veranderen. Politici in welvarende landen dienen in de 

21ste eeuw niet langer economisch groei na te streven; zij moeten een veilige steady state realiseren, 

ecologische grenzen accepteren, werk en welvaart verdelen en welzijn vergroten. 

 

In mijn ogen maakt u in uw pleidooi dezelfde denkfout die ook ten grondslag aan de financiële crisis 

ligt: door te prediken voor beleid gericht op economische groei maakt u van geld een doel, terwijl geld 

een middel is. Wij kunnen in Nederland beter gaan denken via een logica waarin tijd en ruimte (ofwel 

natuurlijke regeneratiesnelheden en natuurwetten) doorslaggevend zijn. Wij, de Nederlanders, de 

wereldgemeenschap, kunnen beter niet meer vissen vangen dan er geboren en volwassen worden, 

meer bomen kappen dan er nieuw groeien, et cetera. Het huidige geldsysteem kan deze logica niet 

ondersteunen, omdat zaken als Return on Investment en Net Present Value de korte termijn 

voortdurend belangrijker maken dan de middellange en lange termijn. Het huidige geldsysteem met 

zijn drang naar economische groei en financieel rendement zal ons dan ook niet bij duurzaamheid 

brengen. Het is hoog tijd dat wij waardesystemen en business modellen gaan ontwikkelen en 

implementeren die niet gebaseerd zijn op winstmaximalisatie, maar die mens- en natuurwaarden 

voorop stellen. 

 

Momenteel kan ik niet anders dan concluderen dat de multinationals van met name de heer Voser en 

de heer Hartman niet voldoen aan sustainable development. De core business van de multinationals 



waaraan zij leidinggeven zal moeten wijzigen om te blijven bestaan in een circulaire economie. Tevens 

vraag ik mij af wat de rol van multinationals in een circulaire economie is; doorgaans is lokaal en 

regionaal produceren immers veel duurzamer, omdat korte productketens tijd, materie en energie 

besparen. Waarschijnlijk draagt u dan ook het meest bij aan de transitie naar een circulaire economie 

door plannen te maken hoe u binnen uw bedrijven besluitvorming en processen gaat democratiseren 

en decentraliseren, en hoe u mensen - inclusief uw eigen werknemers - kan ondersteunen bij de 

zoektocht naar duurzaamheid. 

 

Tenslotte heb ik nog twee opmerkingen ten aanzien van duurzaamheid. Ten eerste wil ik benadrukken 

dat er geen duurzame producten en diensten bestaan. Alleen meer duurzame. Voor alle producten en 

diensten zijn namelijk energie, ruimte en grondstoffen nodig. Ook voor biologische tomaten en 

vernieuwbare energie. Dit betekent dat ze allemaal een voetafdruk hebben. De optelsom van al deze 

voetafdrukken leidt tot overschrijding van de biocapaciteit van de aarde en dit is het grote probleem. 

Het simpele feit dat elke consumptie productie vereist, die schaarse middelen verbruikt, mag niet 

langer ontkend worden. Wij zullen dus de cyclus van voortdurende consumptie en economische groei 

om de economie draaiend te houden zelf ter discussie moeten stellen. Ten tweede wil ik opmerken 

dat het begrip duurzaamheid niet alleen met groen te maken heeft, maar evenzeer met solidariteit en 

rechtvaardigheid. U kunt bijdragen aan intergenerationele en intragenerationele duurzaamheid door 

zelf het voorbeeld te zijn. Tot op heden ben ik er niet van overtuigd dat de levensstijlen van de leden 

van de Dutch Sustainable Growth Coalition duurzaam zijn. Pas indien jullie zelf duurzaam leven, zijn 

jullie voor mij (en ik vrees velen met mij) geloofwaardig. Practice what you preach is een eeuwenoude 

wijsheid. 

 

Concluderend, de Dutch Sustainable Growth Coalition promoot goede zaken, maar de kern van de 

boodschap is tegenstrijdig en de levensstijlen van de heren achter de boodschap zijn (nog) niet 

duurzaam. Dit moet anders en gelukkig kan het anders. Mensen zijn slim genoeg een steady state 

economie te realiseren die gebaseerd is op natuurlijke regeneratiesnelheden. Een comfortabel leven in 

niet-verspillende luxe is mogelijk. Wel is het zaak nu van richting te veranderen. Vanzelfsprekend ben 

ik graag bereid het bovenstaande nader aan u toe te lichten. Gezien het belang van het onderwerp 

heb ik de vrijheid genomen een afschrift van deze brief te sturen aan de formateurs, de 

onderhandelaars van de fracties van VVD en PvdA en de leden van de overige fracties in de Tweede 

Kamer.  

 

Hoogachtend, 

 

Martijn Jeroen van der Linden 
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