Aan:
Minister L. Asscher,
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ Den Haag
Minister H. Kamp,
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Staatssecretaris W. Mansveld,
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Plesmanweg 1-6
2597 JG Den Haag
Utrecht, 18 november 2013
Cc: Vaste Commissie Economische Zaken van de Tweede kamer
Geachte minister Asscher, minister Kamp en staatssecretaris Mansveld,
Met grote interesse hebben wij het verloop van het Algemeen Overleg van 9 oktober jl. van de Vaste
Commissie Economische Zaken over Groene Groei gevolgd. Meerdere fracties hebben duidelijke
voorkeuren uitgesproken voor een andere of aanvullende manier van economisch meten. Bij de
voorbereiding van dat AO heeft de door ons aan de Vaste Commissie voor Economische Zaken
overhandigde – breed gesteunde – Petitie aan de Tweede Kamer betreffende de inrichting van de
Macro Economische Verkenning (zie http://www.platformdse.org/wp-content/uploads/Verzoek-aande-Tweede-Kamer_MEV.pdf) een rol gespeeld.
Tijdens het Algemeen Overleg is gesproken over de wenselijkheid van een dashboard van
economische indicatoren, zoals ook recentelijk is bepleit in rapporten van de OESO en de WRR.
Staatssecretaris Mansveld heeft aangegeven in gesprek te zijn met de planbureaus en het CBS over
welke indicatoren van meerwaarde zijn, rekening houdend met het SER-advies uit 2010. Daarbij
wordt ook de aansluiting bij initiatieven in andere Europese landen bestudeerd, hetgeen we zeer
toejuichen. De noodzaak tot implementatie van een dashboard van indicatoren is ook bij de
aanstaande debatten over het WRR rapport “Naar een lerende economie” te verwachten.
Wij willen de regering bij de afwegingen graag van dienst zijn. Daartoe hebben wij een voorsteldashboard ontwikkeld van indicatoren die naar onze mening in de toekomst bij de beschrijving en
analyse van de economie een centrale rol dienen te spelen. De indicatoren die wij voorstellen zijn
relevant voor beleidsvorming met verschillende tijdsperspectieven. Ecologische en sociale
indicatoren zijn net als financiële indicatoren kwesties van middellange en lange termijn en tevens
van belang voor beleidsvorming en handelen van jaar op jaar. Wat dat aangaat zijn zij in de MEV
evengoed op hun plaats als bijvoorbeeld het BBP.

De overeenkomst gaat verder. De door ons voorgestelde ecologisch-economische en sociaaleonomische indicatoren zijn, net als de financieel-economische indicatoren, belangrijke
instrumenten om de toestand van de economie te beschrijven en te analyseren. En tegelijkertijd zijn
het doelvariabelen die laten zien hoe en in welk tempo de problematische aspecten worden
verbeterd.
Het voorstel-dashboard is bij deze brief opgenomen als bijlage 1. Het is gebaseerd op ons eigen
onderzoek en dat van vele anderen. Onze publicaties en de verslagen van onze expert meetings zijn
te vinden op onze website. In bijlage 2 ontvangt u onze publicatie over indicatoren. In concreto zou
het voorbeeld-dashboard in toekomstige MEV ‘s kunnen worden opgenomen voorafgaand aan het
overzicht van kerngegevens, of geïntegreerd in het overzicht. De analyses in de MEV kunnen dan
mede gebaseerd zijn op de cijfers uit het dashboard, en zo bijdragen aan een beleid waarin ook
belangrijke sociale en ecologische factoren tot hun recht komen.
Met belangstelling en waardering hebben wij kennis genomen van het CBS rapport ‘Green growth in
the Netherlands 2012’. Het verschaft veel informatie relevant voor de Nederlandse beleidsvorming.
Een aantal gepresenteerde indicatoren zou goed bruikbaar zijn in een dashboard voor een brede
economische MEV. Helaas gaat het CBS-rapport onvoldoende in op de mondiale effecten van de
productie en consumptie in Nederland. Kijken wij naar de Living Planet Index en de Ecologische
Voetafdruk, indicatoren waarin die mondiale effecten wel worden meegenomen, dan is het beeld
duidelijk ongunstiger dan het rapport schetst. En over de ecologische schuld wordt in het CBSrapport evenmin gesproken. Eens te meer zijn dat redenen om het bijgevoegde dashboard mee te
gaan nemen in de MEV.
Graag geven we op ons dashboard nog de volgende toelichting:
- Wij hanteren een driedeling van indicatoren: ecologisch-economisch, sociaal-economisch en
financieel-economisch. Deze driedeling representeert de drie verschillende dimensies van de totale
economische problematiek.
- Wij zijn voorstander van het beschrijven en analyseren van de economische problematiek op drie
verschillende territoriale niveaus: “Wereld”, “Europa”, en “Nederland”.
- Wij beogen steeds de stand van zaken op een bepaald moment c.q. jaar aan te geven, alsmede de
ontwikkelingen in de tijd, zodat de progressie dan wel achteruitgang op een bepaald gebied direct
zichtbaar is.
Uiteraard zijn wij beschikbaar voor nadere toelichting.
Wij wensen u veel succes met deze belangrijke beleidsdiscussie.
Met vriendelijke groet,
namens het Platform Duurzame en Solidaire Economie,

Ir. Gerrit Stegehuis

Drs. Martijn Jeroen van der Linden, coördinator

