Duurzaamheid belangrijk voor de toekomst van het CDA
Op 15 november 2012 was de initiatiefgroep PPP bijeen met in hun midden als gast
Herman van Ham, voormalig wethouder van Bergeijk, landbouwer en als bestuurder
vertrouwd met de zuidelijke land- en tuinbouworganisatie (ZLTO). Hij heeft ons inzicht
verschaft in de ontwikkelingen die de agrarische sector doormaakt. Een hedendaagse
boer is bezig met "op een duurzame manier de groene ruimte te exploiteren".
Voorbeelden illustreerden het streven naar meer duurzaamheid binnen de sector
(energie neutraal, van cradle tot cradle). Op het platteland bloeit ondernemerschap:
het maatschappelijk middenveld leeft en het neemt zijn verantwoordelijkheid. De ZLTO
is als vereniging voor ondernemers in de groene ruimte belangrijk wat betreft
beeldvorming binnen de samenleving. De organisatie richt zich op de brede basis van
de agrarische sector met duurzaamheid-transitie, ondernemerschap en innovatie. Dit
gebeurt in samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen.
De voorbeelden sloten treffend aan bij de uitgangspunten van het CDA en bij die van
Herman Wijffels (Publicatie: Formeren is vooruitzien, 2012). Herman Wijffels geeft een
brede maar nieuwe betekenis aan het begrip duurzaamheid. Het klassiek CDA begrip
rentmeesterschap ging overigens ook niet alleen over het natuurlijk milieu (de mens
als beheerder, vruchtgebruiker van de aarde); rentmeesterschap ging ook over de
omgang met gaven en talenten op het gebied van wetenschap, techniek en cultuur,
pensioen. De visie op de economie van Wijffels is een visie op een sociaal mechanisme
dat ieder mens de gelegenheid moet bieden zich naar eigen potentie te ontwikkelen
om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de samenleving zonder natuurlijke
hulpbronnen uit te putten. De onderliggende waarden van Wijffels’
duurzaamheidsbegrip zijn: toekomstgerichtheid, lange termijn houdbaarheid en
kwaliteit van relaties.
Interessant was de opmerking van de heer van Ham dat het computerspel "Farm
simulation" zich wereldwijd kan verheugen in buitengewoon veel belangstelling: in de
richting van een miljard mensen zijn bekend met deze en vergelijkbare ‘spelletjes’ en
in de orde van 700 miljoen mensen spelen het. Daarmee heeft het onderwijs-waarde:
het helpt de sector als zodanig en het kan stimuleren tot gezond en duurzaam gedrag.
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