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W E E R W O O R D TNO NAAR AANLEIDING VAN RIZA-RAPPORT
OVER GEBIEDSGERICHT EMISSIEBELEID

Zinenonzinvanhet
gebruikvanLCA's
EindvorigjaarpubliceerdehetRIZAhetrapport'Gebiedsgerichtemissiebcleid:uitwerkingvoor
bouwmetalen'.Naaraanleiding vandezerapportageverschijneninditnummertweeartikelen(zie
pagina 15e.V.). Hetbelangvanhetonderwerp isduidelijk.Hetrapportgeejt eenhelderoverzichtvan
destandvanzalen metbetrekking totdriemetalen,voorzoverhetde/eitelijkegegevens betre/t.De
interpretatievande levenscyclusanalysegeejtTNO echteraanleiding toteenreactie.
Inhetrapport gaandeauteurs inopde
(on)mogelijkheden voorhetbetrekkenvan
LCA'sbijgebiedsgericht emissiebeleid.Daarbijworden enkeleLCA'sdieinhetrecente
verledenzijn uitgevoerdgebruikt omde
argumenten teonderstrepen.
Allereerst willenwijingaanopde
opmerkingen diegeplaatstzijn bijde LCA
voorbladlood,dieTNOuitvoerde.Daarnaast
willenweeenmeer algemenereactiegeven
opdebruikbaarheid vanhetinstrumentbij
gebiedsgericht emissiebeleid.
Watwordt bijeenLCA-studiebeoogd?
Beoogdwordteenintegraleanalyse, waarbij
eenproduct offunctie centraal staat.Alle
activiteiten dienodigzijn omdiefunctie te
vervullen worden meegenomen indeanalyse(vandewiegtothetgraf).
Deonderliggende vraag,waaropdeLCA
eenantwoord geeft, isdevraagwelkproduct
ofsysteemdevoorkeurverdienr(ingevalvan
alternatieven)ofwelkemilieuknelpuntener
zijn ineengegevenproductsysteem.Doordat eenproductsysteem bestaat uitactiviteitendiezichopverschillende plaatsenenverschillendetijdstippen afspelen (en waarbij
geldtdatvooreengrootaantal grondstoffen
enhulpmiddelen dieplaatsentijd ookprincipieelnietbekendis),isdeLCA-methode
dus noodzakelijkerwijs nietspecifiek voor
plaatsentijd*.
Allemilieu-effecten vanalleptocessen,
vangtondstofwinning totenmetafvalstadium,wordeninkaartgebrachtenvervolgens
met wetenschappelijk onderbouwde factorenvertaald naar milieu-effecten. Opbasis
vanhetzoberekende milieuprofiel komrde
uitvoerder totuitspraken.Het eindootdeel
hangt afvanhetbelangdatmen hechtaan
deafzonderlijke milieueffecten. Erbestaat
echtergeenalgoritme waarmee'beter'of
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'slechter'kanwordenberekend. Milieuoverwegingenzijn normatief Desamenleving
bepaalt denormen enwaardenendaarmee
demanier waaropwijomgaan methet
milieu.Twintigjaargeleden werden andere
accentengelegd.Enin2020zullen weer
andereaccentengelden.Dusde afweging
tussen deverschillendemilieueffecren isniet
objectiefuitterekenen.Dargeldtnietalleen
voorLCA,maarvoorieder beslissingsondersteunend instrument.
IsdaaromdeLCAeennutteloos instrumenrgeworden?Daterbij verschillende
aannames verschillende resultaten uitkomenisnietmeerdan logisch.Dekrachtvan
LCAligtvooralookinhetfeitdatdeuitvoerdergedwongen wordtomhetsysteemende

(foto:DickBrouwers).

aannamesexpliciet tedefiniëren. Deanalyse
produceert daneenintegraalresultaat. Een
gevoeligheidsanalysegeeft nadere informatieoverbelangrijke variabelen.Vervolgens
kandediscussiegevoerd worden.Hetmoge
duidelijkzijndatdeLCAeen kwalitatief
beterebasisgeeft vooreendiscussiedaneen
gebruikelijke 'singleissue'basis.
Eenanderbelangrijk aspectisdat
inmiddelsspecialeISO-normenzijn ontwikkeldvoordeuitvoeringvanLCA's.Dezenormenzorgenervoordatdestudievolgensde
meestrecentewetenschappelijke inzichten
wordt uitgevoerd,datdestudie transparant
isendateteengedegen reviewwordtuitgevoerdopdegehanteerde methodiek,de
gekozensysteemgrenzen ende legitimiteit
vandegemaaktekeuzesenconclusies.

LCAvanbladlood
OokdeinhetRIZA-rapport aangehaalde
LCAbladlood isvolgensdeISO-normen uitgevoerd.Debelangrijkste punten van kritiek
hierop zijn:
• Deproducenten vandealternatieveproductenzijn nietbetrokkengeweestbij
destudie.Ditisjuist.Deproducenten
zijn nietbetrokkenbijdestudie.Wel
zijn deproducenten achteraf geïnformeerdengevraagdomcommentaar.Er
isnooiteenreactiegekomenvandezijde
vandeproducenten vandealternarieve
materialen;
• Deaanname vandelevensduur vande

•

kunststofproducten wordt discutabel
genoemd.Ineengevoeligheidsanalyse is
gerekendmet eenlevensduur van75
jaar.Bijdezeextremeaanname vande
levensduur voorhetkunststofbestaat
geensignificant onderscheid tussende
verschillende materialen.Bijeenmeer
realistischeaannamevan25jaarscoort
deloodtoepassingbeterdande kunststof
materialen.Deconclusieisdatdeaannameomtrent delevensduur vande kunststofproducten nietdoorslaggevend is
voorhet resultaat;
Bijdewijze waaropdeaquatischeecotoxiciteit isbepaald,kunnen vraagtekensgezetworden.Deuitvoerders hebbeneeneigenniergangbare merhode
gehanteerd. Losvaneenoordeelover
dezemethode isniet aantegevenofhet
toepassenvandegangbareLCA-methodiekomdescoreopaquatischeecotoxiciteit tebepalendezelfde uitkomsten zou
opleveren.

Debetreffende LCAisuitgevoerd overeenkomstigdein 1992geldende methodiek.
Dekarakteriseringsfactor vooraquatische
ecotoxiciteit isderéciproquewaardevande
MTR.IndiendusdeMTR-waardenaangepastworden,veranderen daarmeeookdefactoren inLCA-methodiek.Indeperiodena
1992zijn voortdurend allerleifactoren bijgesteld,afhankelijk vanhet voortschrijdend
inzicht.Dezeaanpassingen behoren totde
verantwoordelijkheid vandeuitvoerder,
wanterbestaat inNederland helaasgeen
instantie dieregelmatigeenactuele stand
vanzakenpubliceert vande factoren.
Metbetrekking totdeMTR-waardeisin
Nederland eenbelangrijke aanpassing
gepleegdinde4eNota Waterhuishouding.
Gebruik makend vandienieuwstegegevens,
opbasisvandegeldendemethodiek, isde
betreffende LCAuitgevoerd.Het is mogelijk
dat nietiedereenopdehoogteisvandelaatste inzichten.Devraagisdanwatdegangbaremethode isopeenbepaald moment.
Wijmenen datdebedoeldeLCAhet meest
gangbaar wasopdatmoment.Debedoelde
LCAisgereviewddoorhetCentrum voor
Milieukunde inLeidenendieheefr de
gehanteerde methode goedgekeurd.
Metbetrekkingtot het oordeeloverde
specifieke loodLCA, menenwijdatde
auteurs ongelijk hebbenenten onrechteeen
negatiefoordeelvellen.

LCAals instrument
Eenessentieelonderdeel vaneenLCAanalyseisdeongebondenheid aantijd en
plaats.Decrucialevraagishoejedezebeperkinginterpreteerr. Deongebondenheid
maakt het instrument nietgeschiktvoor

gebiedsgericht beleidsondersteuning, maar
welvoorketenanalyse.Datisjuist dekracht
vandeLCA.Alleenopdezemanier ishet
mogelijk omeenketen teevalueren.En
daarom moetje het instrument ooknietwillengebruiken bijgebiedsgerichre vragen.
Daarishet instrument nietvoorbedoeld.
Geziendetoegenomen vraagnaarlocatiespecifieke beoordelingsmethodieken ishet
ontwikkelen vangeschikte instrumenten
hiervoorechtetweleenuitdaging diewij
aangaan.DeLCA-systematiekalléénzalhiervooruiteraard niet het instrument zijn.We
proberen weldeervaringen en methoden
ontwikkeld bijdeketen-en milieurisicoanalyseteintegreren.
Hetzalduidelijk zijn dat binnen detotalebeoordelingvankeuzestussen strategieën,
systemen enproducten om gebiedsgericht

emissiebeleid tevoerenLCAnaaronze
meningweldegelijk éénvande instrumentenisdiebetrokken kanenmoet worden.
Wijgaangraagdeuitdaging aanom met
hetCMLenhet RIZAteonderzoeken ofin
brederverband behoefte bestaatom tijdens
eensymposium verder natedenken overdit
onderwerp, f
B.vander VenenR. Korenromp
(TNO-MEP)
*DeLCA-methodewordtmogelijkuitgebreid
metlocatiespecifiekeelementen.Zoistoepassing
vanUSESenSimpleboxtebeschouwenalseen
vormvanlocatiespecifiekeinvulling.OokdetoepassingvanhetverspreidingsmodelRAINSvoor
deverzurendeemissiesopEuropeesschaalniveauis
eenvormvanlocatiespecifieketoepassing.

Nawoord
DewinstvaneenLCAzitindegestructureerde analysevaneenaantal milieuaspecten
gedurendedegehelelevensfase (productie,gebruikenafvalverwerking) vaneenproduct of
toepassing.Daaroverbestaatgeenverschilvanmening.Demethodiek isdoelbewust ongebonden aanplaatsentijd.Daarinligtnu preciesdecruxvanhetverschilvaninzichtover
dematevanbruikbaarheid. Lokalebeheerderszoalsgemeenten enwaterbeheerders hebbenjuist heelconcreet temakenmetafwegingen dieaan tijd enplaatszijngebonden.Van
hen wordtgevraagd tebeoordelen ofeen(nieuwe)toepassing,meteendaaraan gerelateerdelozing,opdatmoment toelaatbaar isopeenbepaaldwatersysteem,gegevendehuidige
waterkwaliteitssituatie terplaatseinrelatietotdegewenste(eventueel toekomstige) functiesendoelstellingen.Datwringt metdeongebondenheid vantijd enplaatsvan huidige
LCA's.Bovendien isookdeafspoeling vanzink noginzekeremateregionaal gedifferentieerd,dusplaatsafhankelijk, opgrond vanderegionalespreidingindepositievanzwaveldioxide.
Indepraktijk blijken deverwachtingen tenaanzienvandebijdrage vaneenLCA-analyseaandeafweging vaak(te)hooggespannen.Menverwacht alsuitkomst een kristalheldere,eenduidigevoorkeurvoordeeneofanderevariant,terwijl deuitkomst vaaksterk
bepaald wordendoorde,noodzakelijkerwijs temaken,aannamesenuitgangspunten.Analysevandegevoeligheid vandeuitkomst voorbepaaldeaannames isvaakuitsluitend als
nuance hanteerbaar door deLCA-expertbij interpretatie vandeuitkomsten.Dienuance
blijft voorderdenzelden langinbeeld.Deuiteindelijke afweging russen verschillendeproducten hangt afvanhet belangdatmenhechtaandeafzonderlijke milieueffecten. Bewuste(maararbitraire) wegingvandeverschillendemilieu-aspectenisdusnoodzakelijk voor
een eindbeoordeling.
Hiermeezijn deLCA'szekernietveroordeeld toteen,indewoordenvanTNO,nutteloosinstrument.Maardebruikbaarheid voorgebiedsgericht emissiebeleid wordt daardoor
welbeperkt.Devraagnaareengebiedsgerichteafweging isopditmoment eenfeit enzal
alleennogmaarsterkerworden indeontwikkelingvanstroomgebiedsvisies en dergelijke.
Voordieafweging iseensetaanafwegingsinstrumenten beschikbaar,waaronderLCA. Het
bijstellen naareenmeerrealistisch niveau vandeverwachtingen overde toepasbaarheid
enhetnut vanhetinstrument LCA,juist waarhetgaatomhetplegenvandeafweging op
lokaalenregionaal niveau,wasindat lichteenbelangrijke boodschapomnaardewaterbeheerderstecommuniceren.Hetkanooknietgenoegworden benadrukt dateenLCAeen
beslissingsondersteunend instrument is,waaruitgeenabsoluteantwoorden rollen,met
nameomdat eenafweging tussen milieueffecten nietobjectiefis uit terekenen.
RuudTeunissen(REA)
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