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Mag het een  
beetje minder?
‘Het is een rotmaatregel, niemand vindt het 
leuk’, zo kondigde premier Rutte twee jaar 
geleden de verlaging van de maximum-
snelheid van 130 naar 100 kilometer per 
uur aan. Verbaasd vroeg ik me af over wie 
hij het had. Hoezo ‘niemand’? De maatre-
gel vermindert niet alleen de uitstoot van 
stikstofoxide, maar zorgt ook voor minder 
ongelukken en een schonere lucht. Is dat 
niet precies waar de overheid voor is? 

In theorie zou de overheid iedere dag vol 
elan bezig moeten zijn met maatregelen 
die Nederland leefbaar en toekomstbesten-
dig maken. Maar de praktijk is anders.  
Veel beleidsmakers – landelijk en lokaal –  
vinden het lastig maatregelen door te 
voeren die overduidelijk goed zijn voor de 
samenleving, maar tornen aan het gevoel 
van individuele keuzevrijheid. Maatrege-
len die suggereren dat iets niet meer mag, 
zorgen nu eenmaal voor weerstand. ‘Hoezo 
mogen we ineens niet meer 130 rijden?’ 

Maar als de overheid het Klimaatakkoord 
van Parijs serieus neemt, moet het urgen-
tie uitdragen en burgers en de industrie 
medeverantwoordelijk maken voor het 
terugdringen van de CO2-uitstoot. En ja, 
dat houdt in dat niet alles meer kan. ‘Alles 
een beetje minder bij iedereen’ is daarbij 
een uitstekende vuistregel. Minder vlees, 
minder vliegen, korter douchen en de ver-
warming iets lager. Keuzes die op zichzelf 
weinig effect hebben, maar krachtig zijn 
wanneer iedereen meedoet. Huishoudens 
zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk 
voor bijna 75 procent van de wereldwijde 
CO2-uitstoot. De kracht zit ‘m dan ook in 
het collectief. Of zoals we het afgelopen 

anderhalf jaar leerden: #AlleenSamen. Als 
de urgentie gevoeld wordt en de overheid 
de regie pakt, werken de meeste mensen 
graag mee.

Uit recent onderzoek blijkt echter ook dat 
mensen in het zoeken naar oplossingen 
standaard de neiging hebben iets toe te 
voegen in plaats van weg te halen. Minder 
is synoniem voor slechter en meer wordt 
vaak verward met beter. Dat het adagio the 
bigger the better vrij hardnekkig is, zien we 
op veel terreinen terug – ook bij de over-
heid en de industrie. Denk aan extra wegen 
om files op te lossen en overvolle super-
markten om klanten lekker veel keuze te 
geven. En hoewel inmiddels bekend is dat 
less is more-strategieën als budgetteren, 
reguleren en beprijzen heel effectief zijn in 
het realiseren van klimaatvriendelijk ge-
drag, houden overheden nog steeds gretig 
vast aan vrijblijvende verleidingstactieken 
(‘we doen een campagne!’) en goedbedoel-
de subsidietrajecten (‘we geven bedrijven 
innovatievouchers!’). Ook de industrie 
produceert liever een duurzaam alternatief 
dan dat ze het bestaande aanbod reduceert.

Als het ons allemaal eindelijk gaat lukken 
de neiging tot ‘meer’ te onderdrukken, 
groei niet langer als de heilige graal te 
beschouwen en de (meestal superieure) 
optie ‘minder’ vaker te omarmen, krijgen 
we het mogelijk voor elkaar een duurzame 
samenleving te creëren. 

Ik kijk nu al uit naar de persconferentie 
waarin onze minister-president vol op-
timisme aankondigt dat we minder gaan 
consumeren en meer gaan genieten. ‘Het is 
een topmaatregel, iedereen vindt het leuk.’
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