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Geachte heer Wijffels,
Op 19 januari 2002 heeft het Kabinet de Sociaal Economische Raad advies gevraagd over de Verkenning
van het rijksoverheidbeleid in het kader van de voorbereiding van een Nationale Strategie voor Duurzame
Ontwikkeling. U heeft dit advies op 17 mei 2002 uitgebracht. Het kabinet heeft met grote aandacht uw
advies gelezen en heeft hierop een reactie geformuleerd. Deze reactie is op 29 november in de
ministerraad geaccordeerd. Hierbij stuur ik u deze reactie van het kabinet toe.
Ter toelichting merk ik nog het volgende op. Het kabinet heeft over de genoemde Verkenning tevens
advies gevraagd aan de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid. De Raad voor Milieu en
Natuuronderzoek heeft zelfstandig over de Verkenning advies uitgebracht.
Het kabinet heeft er goed aan gemeend op deze drie adviezen in samenhang te reageren.
Tevens merk ik op dat het Kabinet aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat zij voornemens is om een
Actieprogramma duurzame ontwikkeling uit te brengen dat uit een internationale en een nationale module
bestaat. Bijgesloten treft u aan de tekst van het Actieprogramma.
Dit is eveneens in de ministerraad.van
29 november vastgesteld. In dit actieprogramma is aan het internationale deel een concrete invulling
gegeven; voor het nationale deel is een eerste aanzet opgenomen. De intentie van het kabinet is om de
invulling van het nationale deel eind eerste kwartaal 2003 gereed te hebben.
Hierbij dank ik u voor het uitbrengen van uw advies. Het kabinet zal dit bij de verdere uitwerking van het
Actieprogramma betrekken.

ans van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieu

Kabinetsreactie op de adviezen van de SER, de WFCR en de RMNO over de
Rijksoverheidverkenning
Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling.

Inleiding
In januari 2002 heeft het Kabinet Kok 11de Verkenning van het rijksoverheidbeleid in het
kader van de voorbereiding van een Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling
(NSDO) uitgebracht. In deze verkenning wordt voor vijf thema’s beschreven wat het
bestaande en voorgenomen beleid is, en wat de beleidsuitdagingen zijn in het licht van het
streven naar een duurzame ontwikkeling. Deze thema’s zijn bevolking (veroudering en
immigratie), klimaat (ook in relatie tot het energiebeleid), water (de strijd tegen wateroverlast
in Nederland op langere termijn, mede in relatie tot de ruimtelijke ordening), biodiversiteit
(ook in relatie tot de ontwikkelingen in de landbouw) en kennis (de ontwikkeling van een
kenniseconomie). Voor deze thema’s zijn tevens de relaties met het beleid van de Europese
Unie beschreven; in de Europese Strategie voor duurzame ontwikkeling wordt ook aandacht
besteed aan een aantal van deze thema’s. Voorts bevat de rijksoverheidverkenning een aantal
voorstellen voor de ontwikkeling van instrumenten ter bevordering van duurzame
ontwikkeling in Nederland.
Op 19 januari 2002 heeft het Kabinet advies gevraagd aan de Sociaal Economische Raad
(SER) met name over de belangrijkste beleidsopgaven in de komende jaren en over een
werkbare aanpak, mede in relatie tot internationale samenwerking, het bevorderen van
integrale afweging tussen economische, sociaal en ecologische aspecten en de samenwerking
tussen overheden en andere maatschappelijke actoren. De SER heeft op 17 mei 2002 zijn
advies uitgebracht.
Op 23 april 2002 heeft het Kabinet advies gevraagd aan de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) met name over het vraagstuk van de bestuurlijke vernieuwing in het
licht van het streven naar duurzame ontwikkeling. De WRR heeft op 11 juni 2002 zijn advies
uitgebracht.
Daarnaast heeft de Raad voor Milieu en Natuuronderzoek (RMNO) op eigen initiatief advies
uitgebracht naar aanleiding van de Rijksoverheidverkenning (op 10 september 2002).
In het voorjaar van 2002 is de Maatschappelijke Verkenning NSDO voorbereid, waarin
reacties van maatschappelijke groeperingen, bedrijfsleven en anderen op de rijksoverheid zijn
weergegeven en tevens een beeld is geschetst van de (vele) initiatieven op het gebied van
duurzame ontwikkeling die in de Nederlandse samenleving door bedrijfsleven, provincies en
gemeenten, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, lokale groepen zijn genomen. I
Deze Maatschappelijke Verkenning is in juni 2002 uitgebracht.
Deze kabinetsreactie op genoemde adviezen is een bouwsteen in de gedachtevorming die
moet leiden tot het Actieprogramma Duurzame Ontwikkeling, dat het Kabinet voornemens is
binnenkort uit te brengen (zie brief 17 oktober 2002). In dit actieprogramma worden tevens
opgenomen de acties van het Kabinet die voortvloeien uit de verplichtingen die zijn
aangegaan op de VN Wereldtop voor duurzame ontwikkeling (Johannesburg, september
2002). Het Kabinet meent er goed aan te doen op deze adviezen in samenhang te reageren.

Hoofdlijnen

van het SER advies

Refererend aan eerdere adviezen stemt de SER in met het streven naar duurzame
ontwikkeling, en hanteert daarbij het duurzaamheidbegrip zoals dat in de
Rijksoverheidverkemring is aangegeven. Dit duurzaamheidbegrip komt neer op het zoeken
naar meerwaarde en samenhang tussen economische, sociaal-culturele en ecologische
aspecten niet alleen met het oog op ‘hier en nu’, maar ook met het oog op ‘later’ (de
behoeften van volgende generaties) en op ‘daar’ (de armoedebestrijding op wereldschaal).
1Samenhangbevorderen ( Economischeaspecten 1Sociaal-culturele
aspecten
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De SER verwacht een heldere aanduiding van de strategische keuzen en van de sociale
dilemma’s die het maken van die keuzen bemoeilijken, mede tegen de achtergrond van
bijvoorbeeld de grenzen van de belastbaarheid van ecosystemen. De Raad mist een ‘sense of
urgency’ in de Rijksoverheidverkenning en wijst erop dat bij het ontlopen van lastige keuzen
problemen worden afgewenteld, vooral op ‘later’ en op ‘daar’.
De SER kan zich vinden in de keuze van de thema’s, maar zou meer aandacht voor mobiliteit
en ruimte willen; daarnaast pleit de SER voor expliciete aandacht voor verduurzaming van
consumptie- en productiepatronen. De Raad onderstreept het belang van integrale afwegingen
en van integraal, samenhangend beleid en wijst daarbij bijvoorbeeld op de relatie tussen
duurzame ontwikkeling in investeringsbeslissingen in het kader van de ICES. De SER steunt
de voorstellen die daartoe in hoofdstuk 7 van de Rijksoverheidverkenning zijn gedaan’.
Naast het belang van internationale samenwerking onderschrijft de SER ook het belang van
samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke organisaties bij
het organiseren van de transities naar duurzaamheid2.
Tenslotte pleit de SER voor het ontwikkelen en gebruiken van indicatoren die:
l
zich lenen voor een eenduidige interpretatie en goed in verband zijn te brengen met
belangrijke duurzaamheidvraagstukken;
l
nauw aansluiten bij breed aanvaarde streefbeelden en doelstellingen die zijn
opgenomen in de nationale strategie voor duurzame ontwikkeling;
l
aangrijpingspunten bevatten voor gericht actie vanuit Nederland en voor het elkaar
aanspreken op verantwoordelijkheden.
Hoofdlijnen

van het WRR advies

De WRR wijst erop dat het begrip duurzame ontwikkeling zowel als waarde als als
metabegrip voor samenhang tussen de economische, sociaal-culturele en ecologische kwaliteit
wordt gebruikt.
De raad meent dat er voor de bestuurlijke vormgeving van het beleid moet worden uitgegaan
van het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ als wcrnrlle. Dat houdt in dat het moet worden
’ Onder andere het opnemen van een paragraaf over de bijdrage aan duurzame ontwikkeling van elk ministerie in
de toelichtingen op de rijksbegroting en het opzetten van interdepartementale doorlichtingen van beleid.
* Hierbij verwijst de SER naar zijn advies over het NMP4.
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afgebakend tot het ecologische aspect en de afwegingen die van daaruit moeten worden
gemaakt met de economische en sociaal-culturele waarden.
De Raad betwijfelt of een zo ruim metabegrip als duurzame ontwikkeling richtinggevend kan
zijn voor bestuurlijke vernieuwingsprocessen en stelt dat beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld
het pensioenbeleid ook op de eigen merites dienen te worden beoordeeld. De Raad zet
vraagtekens bij de mogelijkheid van integrale afwegingen, onderscheidende normatieve
uitgangspunten en beleidsontwikkeling die in het begrip duurzame ontwikkeling zou zijn
besloten.
Voorts wijst de WRR er - refererend aan een eerder advies3 - op, dat wetenschappelijke
onzekerheden het stellen van precieze grenzen aan het menselijk handelen, bijvoorbeeld
vanuit ecologische overwegingen, steeds een beleidsmatige afweging vereisen en politieke
keuzen vragen. Bijna altijd zijn er tegenstrijdige beleidsdoelstellingen die om voorrang
strijden. Politiek en beleid zullen -met de beste wetenschappelijke kennis die beschikbaar is -zelf de afwegingen moeten maken, liefst zo transparant mogelijk en in het licht van
alternatieven. De raad pleit er daarom voor om in de nationale strategie duidelijke politieke
keuzes te maken op grond van een expliciete afweging tussen de alternatieve mogelijkheden.
Anders dan 1111
in de Verkenning, komen dan de dilemma’s in beeld en ontstaat zicht op de
redeneringen die worden gehanteerd en de risico’s die aanvaardbaar worden gevonden.
Ten aanzien van bestuurlijke vernieuwing pleit de WRR er voor de interactie van overheden
met bedrijven en burgers te versterken en een ‘top-down’ benadering te voorkomen. De Raad
wilde ruimte geven aan de eigen verantwoordelijkheid van private actoren en vindt dat een
strakke overheidssturing met gedetailleerde normen en strakke handhaving lang niet altijd
realistisch is en het gevaar in zich houdt dat de eigen verantwoordelijkheid wordt verengd tot
het volgen van de regels. Convenanten, benchmarking, open vormen van coördinatie, leren en
experimenteren zijn daarbij de sleutelbegrippen voor de aanpak zoals de Raad die zich
voorstelt.
Voorts vindt de Raad dat vereenvoudiging en ontvlechting van beleid eerder aan de orde is
dan verdere ‘beleidsstapeling’. De Raad acht het begrip duurzame ontwikkeling ongeschikt
om organisatorische consequenties ten aanzien van coördinatie van beleid aan te verbinden.
Wat internationale samenwerking betreft, stelt de WRR voor ook te bezien of kleinere
groepen van landen tot samenwerking kunnen komen.
Hoofdlijnen

van het RMNO advies

De RMNO legt de nadruk op het gebalanceerde streven naar het creëren van waarde op
economisch, sociaal-cultureel en ecologisch gebied, op de noodzaak van een breed draagvlak
en op het karakter van continu leerproces dat nodig is voor een duurzame ontwikkeling. De .
Raad pleit voor een verheldering van de rollen van overheden en anderen in een open dialoog
en voor een dynamische kennisagenda, waarbij niet alleen fundamentele wetenschappelijke
kennis, maar ook praktijkkennis van maatschappelijke actoren wordt gebruikt. Ook de RMNO
pleit voor interactieve vormen van beleidsvorming en -implementatie in plaats van een ‘topdown’ benadering.

3 WRR: ‘Duurzame risico’s, een blijvend gegeven’ 1994

Reactie
1. Duurzame ontwikkeling

als notie

Duurzame ontwikkeling is geen beleidsterrein dat kan worden afgebakend van andere
beleidsterreinen; het is een notie die in de maatschappelijke ontwikkeling en (daarmee) in de
beleidsontwikkeling en -uitvoering zou moeten doorwerken. Het gaat om het besef dat acties
op een gebied (zoals investeringen) gevolgen kan hebben op andere gebieden (zoals
natuurlijke hulpbronnen); het gaat ook om het besef dat grootschalige wereldwijde
problemen, zoals de armoede in de ontwikkelingslanden, niet opgelost kunnen worden als niet
tegelijk wordt gelet op de sociale en ecologische context en als niet vooruit wordt gekeken
naar de mogelijkheden voor volgende generaties.
Het begrip duurzame ontwikkeling is voortgekomen uit het besef dat de oplossing van
milieuvraagstukken op wereldschaal niet los gezien kan worden van de oplossing van sociaaleconomische vraagstukken: dat was de kern van het z.g. Brundtlandrapport uit 19874. Dat was
ook de inzet voor de VN conferenties in Rio de Janeiro (1992) en in Johannesburg (2002).
Samenhang en het zoeken van meerwaarde voor meer aspecten is de kern van het begrip
duurzame ontwikkeling, zoals dat ook wordt nagestreefd door verschillende (grote) bedrijven
die zich niet alleen willen richten op ‘profit’, maar ook op ‘people’ en ‘planet’.
Bij het laten doorklinken van deze notie in maatschappelijke en beleidsmatige zin is het
volgende van belang:
l
Het begrip duurzame ontwikkeling is ontstaan door de erkenning dat specifieke,
vaak wereldwijde problemen alleen in samenhang kunnen worden opgelost. De
oplossing daarvan wordt vervolgens gezien als een belangrijke bijdrage aan het
proces van duurzame ontwikkeling (zoals de klimaatproblematiek in relatie tot de
energievoorziening). De definiëring van dergelijke problemen vindt ook los van
het begrip duurzame ontwikkeling plaats (bijvoorbeeld het klimaatprobleem), maar
bij het zoeken van oplossingen wordt gestreefd naar een integrale aanpak, dat wil
zeggen een aanpak waarin zowel economische, sociaal-culturele als ecologische
aspecten worden meegewogen. Noch op VN niveau, noch op Europees niveau,
noch op nationaal niveau gaat het in de praktijk om een allesomvattend
beleidsterrein: het gaat om de oplossing van benoemde problemen, dan wel om het
aangaan van benoemde uitdagingen (zoals de ontwikkeling van een concurrerende
kenniseconomie zoals verwoord in de Europese strategie voor duurzame
ontwikkeling).
l
Duurzame ontwikkeling is geen normatief kader dat antwoord geeft op de vraag
wat een goede of slechte keuze is voor politici. De notie van duurzame
ontwikkeling kan gebruikt worden om de dilemma’s in de oplossing van
problemen in de wereld en in Nederland transparant in beeld te brengen zoals de
SER en WRR aangeven. Duurzame ontwikkeling verbreedt daarbij het perspectief
naar meer pijlers (sociaal-cultureel, economisch, ecologisch), meer generaties en
internationaal. De suggestie van de WRR en SER om de dilemma’s scherper in
beeld te brengen en deze te koppelen aan alternatieve mogelijkheden wordt
ondersteund.
l
Om problemen te voorkomen gaat het bij duurzame ontwikkeling om het inzetten
van instrumenten zodat bij belangrijke beslissingen de notie van duurzame
4 VN Commissie voor Milieu en Ontwikkeling (voorzitter Mw. Gro Harlem Brundtland): ‘Our Common Future’
1987

l

ontwikkeling kan doorklinken, bijvoorbeeld om zoveel mogelijk meerwaarde te
vinden voor meer dan een aspect. Zo zouden investeringen in het natuurbeheer ook
waarde moeten kunnen opleveren voor bijvoorbeeld de sociaal-economische
ontwikkeling van het platteland.
Het streven naar samenhang in beleid is niet alleen van belang voor duurzame
ontwikkeling; minstens even belangrijk is het voor de uitvoering van beleid en
voor een goede aansluiting van beleid (en de uitvoering daarvan) met de
maatschappelijke ontwikkelingen. Het streven naar samenhang in beleid mag de
beleidsontwikkeling weliswaar complexer maken, maar die complexiteit komt toch
tot uiting als beleid wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld een gemeente, die geacht
wordt verschillende beleidsdoelen tegelijk na te streven, of bij de burger op wie
zich verschillendsoortig beleid richt en die daarmee als individu of als groep wordt
geconfronteerd.

De maatschappelijke ontwikkeling en de beleidsontwikkeling vindt altijd plaats in het
besef dat wetenschappelijke zekerheden niet voor ‘honderd procent’ bestaan; we leven in
een risicomaatschappij, en het gaat er om de risico’s tot aanvaardbare proporties te
verminderen en te beheersen. Zoals geen enkele investering wordt gedaan in de absolute
zekerheid van voldoende revenuen, zo wordt ook geen enkel beleid geformuleerd op basis
van absolute zekerheden: afweging van risico’s dient derhalve altijd plaats te vinden. De
notie van duurzame ontwikkeling biedt daarbij een kader waarmee die afweging in beeld
kan worden gebracht.
In het Strategisch Akkoord dat ten grondslag ligt aan het Kabinet Balkenende is het steven
naar een duurzaam evenwicht verwoord: “Maatschappelijke welvaart is meer dan
materiele vooruitgang. Sociale vooruitgang in evenwicht met de natuurlijke omgeving is
minstens zo belangrijk. In de balans tussen materiele vooruitgang, sociale verbetering en
de kwaliteit van de leefomgeving ligt de sleutel voor een duurzame ontwikkeling. Wordt
die balans verstoord, dan ontstaat op den duur scheefgroei, geestelijk en materieel. Waar
we in Nederland de beschikbare ruimte en natuurwaarden met velen delen, moeten
wildgroei en verspilling worden voorkomen. Dat vergt regels maar vooral het stimuleren
en sturen van ontwikkelingen. Duurzaamheid is niet de toekomst plannen en vastleggen en
daarmee de ontwikkeling op slot doen, maar gewenste ontwikkelingen mogelijk maken
en bevorderen.”
In navolging van de SER kiest het Kabinet voor het hanteren van de notie van duurzame
ontwikkeling waarbij het gaat om het vinden van een evenwicht tussen economische,
sociaal-culturele en ecologische aspecten, telkens met het oog op toekomstige generaties
en met het oog op het bijdragen aan het oplossen van wereldwijde problemen, zoals de
armoede in de ontwikkelingslanden.
2. De doorwerking
problemen

van de notie van duurzame ontwikkeling

bij wereldwijde

Wereldwijde problemen die in het besef van de noodzaak van een duurzame ontwikkeling
zijn benoemd, behoeven een gestructureerde aanpak, waarbij doelstellingen
richtinggevend zijn voor de inzet van overheden, burgers en bedrijfsleven. Dat is de
achtergrond waarom de Nederlandse regering zich in onder andere Johannesburg heeft
ingezet voor het formuleren van doelstellingen voor bijvoorbeeld armoedebestrijding,
scholing, watervoorziening en sanitatie en voor het streven naar een duurzame

energievoorziening. Het is vervolgens onvermijdelijk dat het proces waarmee dit streven
gestalte krijgt bij de opzet trekken vertoont van een ‘top-down’ aanpak. Bijvoorbeeld bij
de beantwoording van de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is. Binnen een dergelijk
proces hecht het Kabinet er voor wat de inhoud betreft van te treffen maatregelen en in te
zetten beleidsinstrumenten, uitdrukkelijk aan interactieve samenwerking tussen
overheden, burgers en hun organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen, zoals dat
bijvoorbeeld in de activiteiten van het Nationaal Initiatief voor Duurzame Ontwikkeling
(NIDO) tot uiting komt. In die interactieve samenwerking dient tevens de balans te
worden gevonden tussen het streven naar materiele welvaart, sociale cohesie en de
kwaliteit van onze leefomgeving.
Wat de benoemde problemen betreft (veelal als thema’s aangeduid) is het Kabinet met de
SER van mening dat het streven naar duurzame consumptie- en productiepatronen van
cruciaal belang is. Bij het zoeken naar oplossingen voor thema’s als klimaat en
biodiversiteit dient dit dan ook voorop te staan. In het in voorbereiding zijnde
Actieprogramma voor Duurzame Ontwikkeling zal dit worden uitgewerkt, mede in relatie
tot de in het NMP4 aangekondigde transities voor de landbouw, de energievoorziening, de
mobiliteit en de biodiversiteit.
3. De doorwerking

van de notie van duurzame ontwikkeling

in algemene zin

Naast het gericht werken aan de oplossing van wereldwijde problemen is het van belang
dat bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en bij beleidsontwikkelingen de notie van
duurzame ontwikkeling telkens doorklinkt. Nederland kan aan de oplossing van
wereldwijde problemen een bijdrage leveren door de gevolgen van onze keuzes voor de
wereldwijde problemen in beeld te brengen. Dat is de achtergrond waarom het Kabinet
naast andere bestuurlijke vernieuwingen onder andere hecht aan het opzetten van
experimenten met de z.g. duurzame ontwikkelingsbeoordeling, zoals ook aangekondigd in
de Rijksoverheidverkenning NSDO van januari 2002. Daarbij dient het niet zozeer te gaan
om de ontwikkeling van een nieuw en afzonderlijk instrument, hetgeen tot
beleidsstapeling zou kunnen leiden, maar ook om de doorwerking van de notie van
duurzame ontwikkeling in bestaande instrumenten, dan wel om het gelijktijdig bezien of
vereenvoudiging van (toetsings)instrumenten mogelijk is. Conform de suggestie van de
WRR en SER worden hierbij middels het aangeven van alternatieve mogelijkheden de
dilemma’s voor de politiek scherper in beeld gebracht.
De Maatschappelijke verkenning (juni 2002) laat zien dat bijvoorbeeld binnen het
bedrijfsleven deze notie (‘people, planet, profit’) al - zij het vaak nog op experimentele
wijze - wordt gehanteerd. Ditzelfde geldt voor de vele initiatieven van burgers en hun
organisaties, van overheden en van kennisinstellingen. Zo wordt door de Stichting
Duurzaam HBO ernaar gestreefd de notie van duurzame ontwikkeling in de curricula van
de verschillende vakopleidingen te laten doorwerken.
Hierbij wil het Kabinet aansluiten bij de opvattingen van de adviesraden dat er ruimte
moet worden geschapen voor experimenten. Een deel van de regelgeving en een deel van
de sectorale subsidiestromen wordt door burgers als hindernis ervaren voor het doen van
experimenten; het Kabinet wil zich inzetten voor het wegnemen van die hindernissen.
In dit licht is het Kabinet verheugd met de opvatting van de RMNO over een dynamische
kennisagenda en voor het pleidooi dat niet alleen fundamenteel wetenschappelijk kennis
nodig is, maar ook praktijkkennis. Het Kabinet wil zich inzetten voor het ruimte bieden
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voor het opdoen van die praktijkkennis en wil stimuleren dat praktijkkennis op een
adequate wijze wordt verspreid.

4. De bestuurlijke

aanpak

Het Kabinet is met de WRR van mening dat een afzonderlijk ‘Ministerie voor duurzame
ontwikkeling’, gegeven het gestelde onder 1, geen optie is. Dat neemt niet weg dat het
Kabinet wel hecht aan een adequaat procesmanagement voor duurzame ontwikkeling, al was
het maar om signalen uit de samenleving over duurzame ontwikkeling binnen de rijksdienst
op te vangen en deze signalen in beleidsvernieuwing te vertalen. In het Kabinet Balkenende is
derhalve de Staatssecretaris van VROM aangewezen als coördinerend bewindspersoon voor
duurzame ontwikkeling (waarbij de internationale samenwerking vooral wordt behartigd door
de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking). Daarbij ligt de verantwoordelijkheid
voor duurzame ontwikkeling uitdrukkelijk bij het gehele Kabinet.
Aansturing vanuit de rijksoverheid is echter niet voldoende voor een goede aanpak van de
problemen en voor het laten doorwerken van de notie van duurzame ontwikkeling. Het
Kabinet is verheugd dat op provinciaal niveau (bijvoorbeeld Brabant en Groningen) actie
wordt ondernomen om de notie van duurzame ontwikkeling in het gehele provinciale beleid te
laten doorklinken en om daarmee ook richting te geven aan de maatschappelijke ontwikkeling
in die provincies. Datzelfde geldt voor een aantal gemeenten. Het Kabinet wil met de andere
overheden ervaringen uitwisselen, experimenten opzetten, en bezien hoe die ervaringen
kunnen doorwerken in de beleidsontwikkeling. Daarbij geldt dat op elk bestuurlijk niveau de
keuze van de thema’s kan verschillen; zo kan ook aansluiting worden gevonden bij wat de
burgers en bedrijfsleven als meest knellende problemen ervaren.
Naast deze interbestuurlijke samenwerking is internationale samenwerking van groot belang.
Dit geldt uiteraard voor de activiteiten binnen de Europese Unie, waar gezamenlijk gewerkt
wordt aan de uitvoering van de Strategie voor Duurzame Ontwikkeling van de Europese Unie.
De Europese lidstaten hebben een Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (België,
Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Denemarken, Zweden) of bereiden
een dergelijke strategie voor. Daarbij wordt in een aantal lidstaten gebruik gemaakt van een
Raad voor duurzame ontwikkeling, waarin maatschappelijke groeperingen en het
bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd (zoals in Nederland in de Commissie voor Duurzame
Ontwikkeling van de SER). Een eerste uitwisseling van ervaringen met nationale strategieën
heeft in juni 2002 in Den Haag plaatsgevonden. De Milieuraad van oktober 2002 heeft onder
andere aangegeven dat dergelijke uitwisselingen van belang kunnen zijn voor de versterking I
van de samenwerking op Europees niveau.
Daarnaast volgt het Kabinet de WRR in de suggestie van samenwerking met een kleinere
groep landen. Dit gebeurt onder andere reeds sinds 1994 met Benin, Bhutan en Costa Rica.
Tenslotte wil het Kabinet zich vanuit de notie van duurzame ontwikkeling blijven inzetten
voor de doorwerking daarvan in multilaterale samenwerkingsverbanden (zoals in het Doha
proces van de Wereldhandelsorganisatie, in het beleid van de Wereldbank en het
Internationaal Monetair Fonds, en in VN organisaties, zoals UNDP, UNEP en FAO). Voor de
verdere inzet in internationaal verband zij verwezen naar het Actieprogramma Duurzame
Ontwikkeling (onderdeel doorwerking World Summit on Sustainable Development,
Johannesburg).

Het Kabinet acht samenwerking met bedrijfsleven, burgers en hun organisaties en
kennisinstellingen van cruciaal belang voor het streven naar duurzame ontwikkeling. De
suggesties van SER en WRR worden daar bij betrokken. Welke voorziening nodig is om de
stimulerende rol te spelen die het Kabinet zich daarbij voorstelt, is nog onderwerp van
overleg. Het Kabinet betrekt daarbij de gedachten die daarover in de Rijksoverheidverkenning
zijn opgenomen, zoals de ontwikkeling van ‘een loket’ bij de rijksoverheid voor die
maatschappelijke initiatieven die zich op duurzame ontwikkeling richten en die nu vaak
tussen de wal en het schip vallen, omdat zij niet passen in de bestaande departementale
regelgeving voor ondersteuning en bijstand.
5. Indicatoren
Het Kabinet kan zich vinden in hetgeen de SER schrijft over de noodzaak en de aard van
indicatoren voor duurzame ontwikkeling. Zowel op internationaal, Europees en nationaal
niveau wordt daaraan gewerkt. De belangrijkste uitdaging daarbij is niet zozeer het
ontwikkelen van indicatoren als zodanig, als wel het vinden van een set van een beperkt
aantal indicatoren die bijvoorbeeld jaarlijks bij het indienen van de begroting mede
richtinggevend is voor de beleidsontwikkeling. Naast de wetenschappelijke inbreng die
daarvoor nodig is, is van even groot belang de politieke keuze van de indicatoren die in het
gehele Kabinetsbeleid hun doorwerking dienen te hebben. Het ligt in de bedoeling dat een
dergelijke set indicatoren in 2003 wordt gepresenteerd. Daarnaast zal de
duurzaamheidverkenning, waaraan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieubeheer
thans werkt in samenwerking met de andere planbureaus, een belangrijke rol kunnen spelen.
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