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Economisme is een populis-
tenwoord (Klaver, 2015). 
Het duidt aan dat econo-

mische (bedoeld wordt: boekhoud-
kundige) argumenten de boventoon 
voeren in het debat. Zij zouden het 
debat vernauwen naar hoe we be-
paalde, makkelijk kwantificeerbare 
doelen het best kunnen bereiken en 
een bredere discussie in de weg staan. 
Ik denk dat dit themanummer over 
groene groei laat zien dat vernau-
wing van het debat naaar cijfers en 
ontwijking van bredere vragen eco-
nomen niet te verwijten valt. Eco-
nomie is meer dan economisme. 
De drie artikelen die op dit redac-
tioneel volgen gaan over de vraag of groene groei (eco-
nomische groei die samengaat met een schoner milieu 
en stabiel klimaat) mogelijk is. Marjan W. Hofkes en 
Harmen Verbruggen vatten de ideeën van het netwerk 
groene groei samen en beantwoorden die vraag met ja. 
Daarentegen betoogt Jeroen van den Bergh dat econo-
mische groei en vergroening vaak niet samen gaan en 
stelt hij dat het vanuit welvaartstheoretisch perspectief 
verstandig is om geen groeidoelstelling te hanteren voor 
het bbp. Ook de derde bijdrage, van Bert Scholtens, 
richt zich niet op het bbp, maar zet de – waar mogelijk 

circulaire – materiaalstroom in de 
economie centraal.
De diversiteit in vertrekpunten 
van deze drie artikelen geeft een 
goed beeld van de vergroeningsdis-
cussie, zo blijkt uit een enquête van 
Drews en Van den Bergh (2016) 
onder economen en milieukundi-
gen. Hierin vragen zij welk groei-
doel nagestreefd moet worden. 
Bijna niemand (1 procent) vindt 
groei ongeacht de gevolgen nastre-
venswaardig, een substantiële min-
derheid (42 procent) vindt groene 
groei het beste doel, een andere 
substantiële minderheid (31 pro-
cent) vindt een groeidoel niet ver-

standig en een minderheid (17 procent) zou zich willen 
richten op negatieve groei. Daarnaast vonden Drews en 
Van den Bergh (2016) duidelijk verschillende reacties 
voor verschillende bloedgroepen binnen de economie. 
Terwijl in groeistudies gespecialiseerde macro-econo-
men als meest optimistisch uit de bus kwamen, bleken 
milieueconomen minder overtuigd van groene groei en 
waren ecologische economen relatief pessimistisch.
Maar gelukkig is economie ook economisme. Als de 
doelstellingen eenmaal bepaald zijn, helpen econo- 
mische analyses om kennis te vergaren over wat verstan-
dig beleid is. Het thema gaat verder met het zespunten-
plan van Rick van der Ploeg en kent dan drie prakti-
schere artikelen. Thomas van der Pol en Gerbert Romijn 
van het CPB richten zich op de vraag hoe de overheid 
vergroening via ontwikkeling van nieuwe technologieën 
kan versnellen. Herman Vollebergh en coauteurs van het 
PBL geven een overzicht van beleidsmaatregelen voor 
energie- en klimaatbeleid en gaan in op evaluaties van 
deze maatregelen. En Reyer Gerlagh en coauteurs gaan 
tot slot in op een specifiek probleem – vermindering van 
CO2-emissies van auto’s in Europa. Ik wens u veel lees-
plezier met dit het eerste nummer nieuwe stijl van ESB. 
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