Evaluatie van het doelgroepenbeleid bij de chemische industrie
vanuit het oogpunt van waterkwaliteitsbeheer

Inleiding
Sinds het verschijnen van het Nationaal
Milieubeleidsplan (NMP) in 1989 [1]
maakt het doelgroepenbeleid een wezenlijk
onderdeel uit van het Nederlandse milieubeleid. Voor de doelgroep industrie houdt
dit in dat verschillende bedrijfstakken in
convenanten met de overheid vastleggen
welke inspanningen zij zullen doen om hun
bijdrage te leveren aan het behalen van de
nationale milieudoelstellingen. Deze aanpak
van oplossen van milieuproblemen is
geïnitieerd om de verantwoordelijkheid
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voor de milieuproblematiek en verinnerlijking van milieubesef bij de doelgroepen
te vergroten. Op deze wijze wordt verwacht
dat overheid en bedrijfsleven meer dan
voorheen als gelijkwaardige partners
optreden en dat de nationale milieudoelstellingen effectiever en efficiënter gehaald
kunnen worden.
Qua beleidsuitvoering verkeert het doelgroepenbeleid nog in een pril stadium.
In dit licht is het zinvol onderzoek uit te
voeren naar de ervaringen uit de praktijk
en bereikte resultaten. Dit onderzoek levert
een bijdrage aan de discussie over de
meerwaarde van het doelgroepenbeleid.
In dit artikel wordt verslag gedaan over een
evaluatie bij de chemische industrie [2],
Het doelgroepenbeleid bij deze bedrijfstak
is actueel en de milieuproblematiek is veel
omvattend. Het onderzoek is uitgevoerd
in opdracht van Rijkswaterstaat en de Unie
van Waterschappen, onder begeleiding van
Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland en
de Open Universiteit.
Convenant
De chemische industrie heeft in 1993 een
convenant afgesloten met de overheid [3].
De kern van het convenant is dat de
partijen hun milieubeleid richten op het
realiseren van de integrale milieutaak-

Samenvatting
In dit artikel is het onderzoek naar de meerwaarde van het doelgroepenbeleid vanuit
het oogpunt van de waterbeheerder beschreven. Hierbij is gekozen voor de chemische industrie die in 1994 gestart is met het opstellen van bedrijfsmilieuplannen
(BMP's). In de BMP's is nagegaan welke afspraken zijn gemaakt om emissies
naar water te reduceren. De voor de bedrijfstak totale emissiereductie is vervolgens
vergeleken met de doelstellingen voor de bedrijfstak. Hieruit blijkt dat een belangrijk deel van de doelstellingen voor 2000 binnen bereik zijn. Knelpunten die daarbij
optreden zijn in kaart gebracht en geanalyseerd.
Daarnaast is door enquêtes en interviews met waterbeheerders en bedrijven
nagegaan wat de ervaringen zijn geweest met het BMP-proces. Over het algemeen
blijken zowel de waterbeheerders als de bedrijven het doelgroepenbeleid positief te
beoordelen. Hoewel veel maatregelen al waren vastgelegd in WVO-vergunningen
of anderszins, is in deze eerste ronde BMP's winst geboekt op het gebied van
communicatie, integrale aanpak en verinnerlijking bij bedrijven. Wat het laatste
betreft heeft het BMP en ook de invoering van bedrijfsinterne milieuzorg (BIM)
ervoor gezorgd dat milieu in alle geledingen van de bedrijfsorganisatie begint door
te dringen. De waterbeheerders verwachten dat vooral deze verinnerlijking milieuwinst zal opleveren. Vooral voor het bereiken van de lange termijn doelstellingen
(2010) zullen BIM en schone technologie essentieel zijn. Hierbij is het wel nodig
dat genoemde verinnerlijking zich verder doorzet en dat milieumaatregelen in het
BMP, meer dan nu, vorm krijgt op basis van de bedrijfsstrategie.

stelling (IMT). Individuele bedrijven
beschrijven om de 4 jaar hun reducties op
basis van de stand der techniek in bedrijfsmilieuplannen (BMP's) en maken daarbij
hun bijdrage aan het realiseren van de
IMT duidelijk. Het uitgangspunt is dat
het bevoegd gezag het BMP als basis
gebruikt bij de milieuvergunningen.
De waterkwaliteitsbeheerders zijn in hun
rol als bevoegd gezag voor de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO)
participanten in de uitvoering van het doelgroepenbeleid bij de individuele bedrijven.
Integrale milieutaakstelling
Op basis van relevante overheidsplannen,
zoals het NMP en de Derde Nota Waterhuishouding [4] is door de overheid een
IMT geformuleerd, die betrekking heeft op
de reductie van de milieubelasting voor de
chemische industrie. Hierin zijn voor de
verschillende milieuthema's doelstellingen
geformuleerd. Voor de voor water relevante
thema's verspreiding en vermesting zijn
reductiedoelstellingen geformuleerd voor
35 stoffen.
Probleemstelling
Sinds het van kracht worden van de
WVO in 1970 zijn de waterkwaliteitsbeheerders actief bezig met uitvoering
van het beleid op het gebied van de
waterkwaliteit. Met het ter beschikking
staande instrumentarium van de WVO
en de bestaande overlegstructuren zijn
goede resultaten geboekt, maar verdere
vermindering van emissies (industrieel,
communaal en diffuus) naar oppervlaktewater is noodzakelijk om de waterkwaliteitsdoelstellingen te halen [5].

Doelgroepenbeleid wordt hierbij gezien
als een aanvullend instrument waarmee
een grotere milieuwinst bereikt kan
worden dan met alleen vergunningenbeleid [6,7].
De vraag die daarbij rijst is of de meerwaarde ervan ook daadwerkelijk in de
praktijk gerealiseerd wordt.
Om dit te onderzoeken is een aantal
vragen geformuleerd en getoetst in de
praktijk, waarvan de belangrijkste zijn:
- In hoeverre worden de waterkwaliteitsdoelstellingen effectiever en efficiënter
gehaald?
- In hoeverre vindt er verinnerlijking op
milieugebied plaats bij bedrijven?
- Maakt de integrale aanpak het mogelijk
meer samenhang te scheppen in het
nemen van milieumaatregelen?
Onderzoekmethoden
Alle 27 waterkwaliteitsbeheerders, die
betrokken zijn bij het doelgroepenbeleid
voor de chemische industrie, zijn aangeschreven voor informatie over de
emissies naar het compartiment water
en de te behalen reductiepercentages.
Ook zijn enquête-formulieren toegezonden
met de bedoeling de ervaringen en de
resultaten van de uitvoering van het doelgroepenbeleid van de waterkwaliteitsbeheerders bij individuele bedrijven te
verzamelen. De bereidwilligheid om aan
de enquête mee te doen was zeer groot
(respons 97%).
Bij 8 waterkwaliteitsbeheerders zijn daarnaast interviews gehouden. Circa 70% van
de bedrijven vallen onder hun beheer.
Ook zijn interviews gehouden met
11 bedrijven. De bedrijven zijn zodanig
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gekozen dat zij een dwarsdoorsnede
vertegenwoordigen binnen de chemische
industrie. Bovendien moeten in deze
bedrijven saneringen op het gebied van
water plaatsvinden.
Ervaringen met het BMP-proces
Gemiddeld heeft het opstellen van de
BMP's 12 maanden geduurd. Dit is binnen
de in het convenant vastgelegde termijnen.
Voor beide partijen is deze nieuwe vorm
van milieubeleid een leerproces. Het vergt
van de bedrijven een actievere houding dan
voorheen en van de overheid een meer
integrale benadering op hoofdlijnen.
De doelgroepencoördinatoren vervulden
een nuttige rol bij stroomlijning van de
procedures. Hierbij heeft de leidraad als
bruikbaar stappenplan gefungeerd.
De communicatie en de coördinatie tussen
de overheden is door het structurele overleg verbeterd, waarbij vooral ambtelijk
vooroverleg een nuttige rol heeft gespeeld.
Realiseren van de IMT
Op basis van de door de bedrijven in de
BMP-tabellen beschreven emissies is
nagegaan in hoeverre de doelstellingen
uit de IMT worden gerealiseerd. Bij de
beoordeling van de behaalde reducties is
gekeken naar de doelstelling voor 2000.
Voor de stoffen waarvoor de doelstelling
voor 2000 niet gehaald wordt, zijn knelpunten aangegeven. Onderzocht zijn de
emissies van de 35 stoffen uit de IMT.
Opvallend is de grote heterogeniteit van de
doelgroep.
Slechts een beperkt aantal bedrijven is
verantwoordelijk voor een groot deel van
de emissies. Er zijn zelfs 14 bedrijven van
de 107 die geen van de in de IMT
genoemde stoffen lozen.
Doelstellingen 2000
In tabel 1is aangegeven in welk jaar en
voor welke stoffen de doelstelling voor
2000 wordt gerealiseerd. Hierbij is uitgegaan van zowel de zekere, voorwaardelijke
als onzekere maatregelen. Overigens blijken
de meeste maatregelen zekere te zijn.
TABEL I - Stoffen waarvoorde doelstellingvan2000
gehaald wordl.
1992
1995
2000
Organotin
Formaldehyde
Fenol en fenolaten
Dichloormethaan
Trichloormethaan
1,2,-dichloorethaan
Zink
Asbest
Chroom
Cadmium
Arseen
Styreen

PAK's
Olie
Tolueen
Benzeen
Trichlooretheen
Acrvlonitril

Fosfor
Nikkel
Kwik
Koper
Lood

Hieruit blijkt dat voor circa 65% van de
stoffen de reductiedoelstelling voor 2000
gehaald worden.
Interessant is te zien dat reeds in 1992
voor 12 stof(groep)en de doelstelling van
2000 is gehaald.
Voor 12 stof(groepen) worden de doelstellingen voor 2000 zeker niet gehaald met de
in de eerste ronde BMP's vastgelegde
maatregelen.
TABEL II - Stoffen waarvoordedoelstellingvoor2000
nietgehaaldwordt.
Stikstof
Dithiocarbamaten
Ftalaatesters
1,1,1,-trichloorethaan
Tetrachlooretheen
Hexachloorbenzeen

Drins
PCDD's en PCDF's
Chloorfenolen
Tetrachloormethaan
Trichloorbenzenen
Hexachloorbutadieen

Knelpunten voordoelstelling2000
Hieronder zal per stof waarvoor de doelstellingen niet gehaald worden de knelpunten worden aangegeven.
Stikstof
Er zijn 43 directe lozers en 28 indirecte
lozers die verantwoordelijk zijn voor
respectievelijk 80% en 20% van de stikstofemissie. Voor 2000 wordt een reductie
verwacht van 54%, terwijl de IMT-doelstelling 70% bedraagt.
Gezien de relatief geringe bijdrage van
de chemische industrie aan de totale
landelijke stikstofemissie heeft het de
voorkeur om stikstof niet met hoge prioriteit aan te pakken. Het is effectiever de
prioriteit bij andere doelgroepen zoals de
landbouw en communale zuiveringen te
leggen.
Dithiocarbamaten, chloorfenolen, drins,
tetrachloormethaan
Deze stoffen worden geloosd door enkele
bedrijven. De reducties van deze stoffen
voldoen bijna aan de doelstellingen.
Daarom hoeft geen prioriteit te worden
toegekend aan het nemen van maatregelen
bovenop de al voorgestelde.
Trichloorbenzenen, hexachloorbenzeen,
hexachloorbutadieen en dioxines
Deze verbindingen worden door 1 bedrijf
geloosd (dioxines voor 70%). Niet duidelijk
is wat de exacte omvang van de lozing is.
Bovendien heeft de waterkwaliteitsbeheerder geen afspraken kunnen maken voor
het nemen van maatregelen om op stand
der techniek te komen. Door herziening
van de vergunningen zal hierop vanaf 1996
worden teruggekomen.
1,1,1,-trichloorethaanen tetrachlooretheen
Eén bedrijf is bepalend voor de totale
emissie. Nadere analyse van de behaalde
reducties bij dit bedrijf moet helderheid

verschaffen of aanvullende maatregelen
nodig zijn.
Waterkwaliteitsdoelstellingen
Het blijkt dat in deze eerste ronde
BMP's de waterkwaliteitsdoelstellingen
niet effectiever en/of efficiënter worden
gehaald. Er worden niet méér maar ook
niet minder maatregelen genomen dan
via het traditionele spoor. Bijna alle
maatregelen waren al voorgeschreven in
vergunningen of er waren al andersoortige
afspraken over gemaakt.
Ondanks dat er nog geen additionele
milieuwinst is geboekt, wordt de tijdsbesteding als nuttig en zinvol ervaren,
gezien de meerwaarde op vlakken zoals
verbeterde communicatie tussen de
overheden onderling, integrale aanpak,
verinnerlijking bij bedrijven en
versoepeling van vooroverleg van
vergunningsprocedures en de verwachting
daardoor meer milieuwinst te kunnen
boeken in de toekomst.
Omdat er sprake is geweest van een
leerproces bij deze eerste ronde BMP's
is overigens de verwachting dat de tijdsbesteding aan een volgende ronde BMP's
minder hoeft te zijn.
Tussen de bedrijven en de waterkwaliteitsbeheerders bestaat een meningsverschil
over het detailniveau van de BMP's.
Voor het beoordelen van de stand der
techniek is het voor de waterkwaliteitsbeheerders essentieel om informatie te
hebben over de aard en ornvang van deelstromen. De bedrijven vinden dat vaak
detailinformatie die niet thuishoort in
een BMP.
Ook zijn de waterkwaliteitsbeheerders
van mening dat ook niet-IMT onderwerpen aandacht zouden moeten krijgen
in een BMP als deze een behoorlijke
milieubelasting vertegenwoordigen.
Verinnerlijking bij bedrijven
De bedrijven vinden het doelgroepenbeleid
een beter platform om met de overheid
te communiceren dan de reguliere
vergunningverlening. Er vindt een meer
integrale afweging plaats en er is een
hogere graad van acceptatie. De waterkwaliteitsbeheerders hebben moeite
om bedrijven de ruimte (vertrouwen) te
geven. De geboden ruimte wordt mede
daarom door de bedrijven soms als
beperkt opgevat.
Bedrijven vinden dat ze met behulp
van een BMP een beter milieubeleid
kunnen voeren. Het BMP heeft daarbij
verschillende functies:
Extern:
- richting de overheid: duidelijkheid en
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zekerheid voor maatregelen voor een
periode van 4 jaar;
- richting derden: expliciet maken van
milieu-handelen van het bedrijf.
Intern:
- management-tool voor het verkrijgen en
legitimeren van budgetten;
- hulpmiddel bij verinnerlijkingsproces in
alle geledingen van bedrijf.
Het BMP is een eye-opener geweest
om de zorg voor het milieu verder de
organisatie in te laten dringen dan alleen
maar de milieu-afdeling. Er is een begin
merkbaar binnen andere geledingen van
de bedrijven, zoals produktie-afdelingen.
Het is echter een langzaam verlopend
proces.
Het accent op de eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheid tot het nemen
van initiatieven spreekt de bedrijven aan.
De houding van de bedrijven is als redelijk
positief beoordeeld door de waterkwaliteitsbeheerders, hoewel ervaren wordt dat de
bedrijven de verantwoordelijk nog onvoldoende oppakken. Dit blijkt ook uit het
feit dat er nauwelijks verwachtingen
worden uitgesproken over maatregelen in
de toekomst. De BMP's zijn concreet voor
circa 4 jaar en hebben geen visie voor de
langere termijn.

greerde maatregelen en schone technologie
(bijvoorbeeld het sluiten van kringlopen).
Om deze ontwikkeling mogelijk te
maken is vergaande verinnerlijking bij
de bedrijven noodzakelijk. Dit betekent
ook dat een bedrijf in zijn BMP invulling
moet geven aan de strategie die zij voor
ogen staat om invulling te geven aan het
oplossen van die milieuproblemen die op
de langere termijn bepalend zijn voor het
bedrijf. Dit betekent dat het BMP in dit
opzicht vorm zal moeten krijgen op basis
van de bedrijfsstrategie. Opdat dit ook
waar kan worden gemaakt in de volgende
ronde BMP's, wordt nu overleg gevoerd
tussen chemische industrie en overheid
over wat precies verstaan moet worden
onder strategisch gehalte van het BMP
en hoe ervoor gezorgd kan worden dat
bedrijven hier ook daadwerkelijk invulling
aan geven in de BMP's.
De waterkwaliteitsbeheerders zijn van
mening als deze verinnerlijking daadwerkelijk tot bloei komt door het doelgroepenbeleid, uiteindelijk een grotere
mate van milieuwinst geboekt kan worden
dan met het vergunningeninstrument
alleen.
Het rapport 'Doelgroepenbeleid Ontlasting
voor water?' is gratis te verkrijgen bij het
secretariaat van de FWVO, tel. 010-4026431.

Integrale aanpak
Zowel de bedrijven als de waterkwaliteitsbeheerders zijn enthousiast over de
mogelijkheid van het doelgroepenbeleid
om de milieuproblemen integraal aan te
pakken. De integrale afweging tussen
verschillende milieumaatregelen was nu
niet moeilijk te maken, mede omdat veel
maatregelen al waren afgesproken. In de
volgende ronde BMP's zal dit aspect naar
verwachting een grotere rol gaan spelen.
De waterkwaliteitsbeheerders kunnen door
de integrale benadering dan ook beter vat
krijgen op luchtemissies die als diffuse
bron een belasting vormen voor het oppervlaktewater.
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Tot slot
Uit de resultaten van het doelgroepenbeleid voor de chemische industrie blijkt
dat de doelstellingen voor het jaar 2000
binnen bereik liggen. Er is echter nog
geen inzicht in de mogelijkheden voor
het bereiken van de doelstellingen voor
2010. Verwacht wordt dat voor deze
langere termijn doelstellingen de milieuwinst vooral geboekt moet worden door
het invoeren en volledig operationeel
maken van bedrijfsinterne milieuzorg,
waarbij preventie een belangrijk aandachtspunt is. Op technologisch gebied zal de
nadruk moeten liggen op procesgeïnte-

• •

•

Publicatie 'Combinatietoxicologie van bestrijdingsmiddelen, werking en risico's'
verschenen
Restanten van verschillende bestrijdingsmiddelen komen vaak gecombineerd
voor in het milieu, in drinkwater en soms
zelfs in voedsel. De giftigheid van zo'n
combinatie komt vaak hoger uit dan een
simpele optelsom van de giftigheid van
de afzonderlijke middelen. Dat komt

onder andere omdat sommige bestrijdingsmiddelen de natuurlijke verdediging van
mensen en dieren tegen giftige stoffen
aantasten.
In het boek 'Combinatietoxicologie van
bestrijdingsmiddelen, werking en risico's'
van de Wetenschapswinkel Vrije Universiteit wordt het mechanisme van de toxicologie van veel voorkomende combinaties
van bestrijdingsmiddelen beschreven.
Tevens komen de risico's voor mens, dier
en milieu aan bod. Het is vooral bedoeld
voor milieu-, landbouw- en consumentenorganisaties, lokale overheden en waterschappen.
Het boek is te bestellen door f23,(inclusief verzendkosten) over te maken op
gironummer 732963 van de Wetenschapswinkel Vrije Universiteit,DeBoelelaan 1105,
1081 HV Amsterdam, onder vermelding
van 'Combinatietoxicologie van bestrijdingsmiddelen, werking en risico's' en uw naam
en adres.

Wa f e r o p l e i d i n g e n

Wateropleidingen organiseert
cursus interne milieuauditing
Op 25 en 28 juni jl. is voor de eerste keer
de cursus Interne Milieu-auditing door
Wateropleidingen georganiseerd.
Deze cursus is ontwikkeld in het kader
van het VEWIN-milieuplan. In totaal zijn
er zes cursussen op het gebied van het
milieu door Wateropleidingen ontwikkeld.
Aan de cursus Interne Milieu-auditing
hebben acht medewerkers uit de bedrijfstak deelgenomen. Deze cursus is zowel
geschikt voor milieu- en kwaliteitscoördinatoren met enige ervaring in het auditen,
als voor medewerkers uit de bedrijfstak die
zich nog in een oriëntatiefase bevinden.
Beide doelgroepen waren in deze tweedaagse cursus vertegenwoordigd. Naast het
aanbrengen van een theoretische basis aan
de hand van het cursusboek en het 'Handboek Milieuzorg' van de VEWIN werd
ruimte geboden om praktijkervaringen uit
te wisselen.
Door een groepsgrootte van niet meer dan
acht cursisten, is het mogelijk om aandacht
te besteden aan ieders persoonlijke
bedrijfssituatie.
Aan de hand van een rollenspel werd het
auditen daadwerkelijk geoefend. De valkuilen die de coördinator tijdens het
auditen tegenkomt, kwamen hierbij aan

