
 

 

 

Zwinregio; zijn we werkelijk ‘maakbaar’?  

Politieke beslissingen streven naar een maakbare wereld. Is dit juist? 

 

Het is een goed streven om de wereld te verbeteren met duurzame maatregelen. De laatste decennia 

heeft de politiek meer en meer geluisterd naar adviezen van instituten en individuen, als dan niet 

georganiseerd in verenigingen, stichtingen, e.d.. Het resultaat is wetgeving die ons leven stuurt naar 

duurzame oplossingen. 

In tegenstelling tot de politieke besluitvorming in vroegere tijden wordt nu vrijwel uitsluitend gehamerd 

op hoe de mensheid moet leven in de verre toekomst. Inderdaad is alles gebaseerd op lijvige rapporten 

van wetenschappers, georganiseerde doelgroepen uit de samenleving en soms zelfs individuele personen 

die via de rechtbank hun opinies bevestigd zien. Het leidt wel tot de conclusie dat de besluitvorming 

streeft naar een totaal maakbare wereld.  

De hoofdstrateeg van de Triodos Bank, Hans 

Stegeman schreef hierover een opinie in het FD (8 

juni jl.). ‘Maakbaarheid is totaal afhankelijk van de 

complexiteit van het onderwerp en de samenhang 

met andere fenomenen die dergelijke 

besluitvorming onderuit kunnen halen. Kortom; 

maakbaarheid is een illusie.’ 

NEW BABYLON 3 is grote voorstander van een 

goed doordacht programma voor een duurzame 

toekomst. Het is wel zo dat de twijfel soms toeslaat als we regeringsinstructies en wetten zien 

verschijnen die door lagere overheden onderuit worden gehaald.  

Het stikstof probleem is daarvan een voorbeeld. Wie bedenkt het om zonder verder overleg de gevoelige 

natuurgebieden (Natura 2000) uit te breiden met grijze vlekken en daarmee een groot aantal boeren 

plotseling voor een voldongen feit te stellen? Toetst de regering de maakbaarheidsmethode? Is de 

complexiteit van deze materie onderschat en de 

samenhang met gerelateerde problemen verder niet 

bekeken? Is het wijs om zo voortvarend te werk te gaan 

en daarmee een groot sociaal probleem te creëren?  

Het is op zich bemoedigend dat Mevr. Minnema het 

opstarten van kolencentrales accepteert onder het motto 

‘nood breekt wet’! Wetten en regels kunnen plotseling 

aangepast worden. Hier wordt de complexiteit van 

maakbaarheid duidelijk gemaakt. De geopolitieke 

situatie van dit moment was genoeg aanleiding om deze 

regels binnen de regering onmiddellijk aan te passen. 

Laten we er vanuit gaan dat in de toekomst alles op een doordachte manier zal verlopen. Maakbaarheid 

is inderdaad een illusie en er moet meer nagedacht worden over bijkomende zaken. Pas dan kan 

wetgeving het stabiele kader blijven vormen van ons land. 
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