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van productgericht milieubeleid. Ditgeldtmet
name voor Duitsland ende Scandinavische
landen.Nederland vervult een voorloperfunctieindeontwikkeling van onder meer productgerichte milieuzorg.Eenspecifiek watergerichte aanpak isinDuitsland, Italiëen
Scandinavië tevinden.
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Depotentievanproductbeleid
voorhetwaterkwaliteitsbeheer
D R . K E E S LE B L A N S C H , Q U E S T I O N S , A N S W E R S A N D M O R E BV

Op Europees niveau iseen ontwikkeling
gaande inderichting vaneen meer geïntegreerde benadering van hetproductbeleid.
Tegelijk wint ditbeleid aanbelanginhetlicht
vandeversterking vande gemeenschappelijke
Europese markt. De EuropeseCommissie gaat
algemene kaders aanbieden, dieonverlet laten
dat veelproductbeleid toch nationaal gevoerd
zal worden.
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Vanaf medio 2001 totbegin zooz hebben hetstudiecentrum voorMilieukunde vandeErasmus
Universiteit inRotterdam enliet bedrijf Questions, AnswersandMore bv(QÄ+J inopdracht vanhet
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer enAfvalwaterbehandeling eninsamenspraakmet
vele betrokkenen in hetveld, onderzocht wat depotentie vanproductgericht milieubeleid isvoor liet
waterkwaliteitsbeheer inNederland. Doel iras buiten kennisverwerving, antwoord tekrijgen op de
vragen wiewatmoet doen enhoeén inzicht indeposities van partijen.
Deachtergrond van ditproject ligt inhet
gerezen besefdat productgericht beleid zou
kunnen bijdragen aandeuitdagingen waar
het waterkwaliteitsbeheer momenteel voor
staat. IndeVierdeNota waterhuishouding
wordt gesteld dathetbeleid voorhetterugdringen van emissies van inrichtingen inmiddels zover isvoortgeschreden, datdenadruk
moet komen teliggen op fysieke herstelmaatregelen van watersystemen onder gelijktijdige
aanpak van diffuse verontreiniging enhet
saneren van waterbodems.Hetbereikenvan
streefwaarden blijft alsdoelopdelange termijn richtinggevend. Indeplanperiode wordt
ernaar gestreefd "voorzoveel mogelijk stoffen
de minimumkwaliteit (het maximaal toelaatbaar risiconiveau) terealiseren."
Eén vandeactiepunten tegen verontreiniging uitdeVierdeNota luidt: "meer aandacht
voordeketenbenadermg bij het verminderen
van emissies uitzowel punt- alsdiffuse bronnen."Tweewegen worden hiervoor ingezet.De
eersteisstofgericht enkrijgt haar uitwerking
zowel indegenerieke stoffenaanpak als inde
voordespecifieke beheersing van waterrisico's
ontwikkelde algemene beoordelingsmethodiek
(ABM).Detweede iseen verkenning vande
potenties enkansen dieproductgericht beleid
biedt1).
Om zicht tekrijgen opdepotentiesvan
productgericht milieubeleid isantwoord opde
volgende vragen van belang:Wat is productbeleid?Watspeelteropditgebied?Wie spelen
een rol?Watlevert hetop?Onder welke voor2Ó
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waarden werkt het?Welkerolkunnen waterkwaliteitsbeheerders spelen?Wiespeelt wanneer welkerol? Onder productgericht milieubeleid verstaan webeleiddatgericht isop het
terugdringen van milieueffecten van producten inallefasen vande levenscyclus.Het
neemt daarbij derolvan allebetrokken partijen inogenschouw. Onder andere wasmiddelenenzinken bouwproducten zijn onderwerp
van onderzoek geweest.
Overheidsinterventies spelen een belangrijke rolinhetproductbeleid. InNederland
zijn dezevooralvanhetMinisterie vanVROM
afkomstig, vanafzeker moment in nauwe
samenwerking methetMinisterie van Economische Zaken.
WaarVROMineerste instantie productinnovatie indirect teweegbracht door bepaalde
milieuproblemen vasthoudend aantepakken,
iszij zich larcr meer rechtstreeks opproductbeleidgaan richten.Nog later heeft zijdestap
gezet naar een meer methodische, structurele
benadering,innauwere samenwerkingmet
EconomischeZaken.Inmiddels richt VROM
zich bijvoorkeur opeen meer structurele
benadering (inplaats van opdemeer korte
termijn milieuprobleemoplossing) enversterkt zij ooksteeds meer haar oriëntatie opde
Europese Unie.Het Ministerie van EconomischeZaken vertoont terugtrekkende bewegingen uithetproductbeleidsveld.
Verschillende Europese landen hebbende
afgelopen decennia een traditie opgebouwd

Bijhetbedrijfsleven isdeafgelopen decennia een trend waarneembaar, waarbij bedrijvensteeds meer bereid lijken tezijn een bredereverantwoordelijkheid tenemen voor milieuen overigeeffecten, ook wanneer dezezich verder wegenlater inde tijd manifesteren. Waar
men indejaren tachtig vandevorigeeeuwde
milieueffecten van productieprocessen meer
bewust ging beheersen (deeerstevorm van
verantwoordelijkheidsgevoel), kwamen inde
jaren negentig ookdemilieueffecten van producten elders indeketen inhetvizier ('product
stewardship').Inhetbegin vande21eeeuwis
het blikveld verder verbreed enraakt zij ook
mondialeensocialeproblematiek. 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen' isdetermdie
indatverband inNederland gebruikt wordt.
Productbeleid kannooit ietszijn van één
partij. Erisaltijd sprakevan samenspel tussen
meerdere partijen, iniedergevaltussen ketenpartijen, enniet zeldenook tussen partijen in
debeleidsnetwerken eromheen.Indie netwerken spelen overheden belangrijke rollen.
Ookwaterkwaliteitsbeheerdets spelen soms
mee, zij hetdatdezeroltotop heden zelden
heelgeprononceerd was.
Naast ketenpartijen enoverheden speelt
tenslotte nogeen grote diversiteit aan andersoortige parrijen een rol,zulks uiteraard variërend van gevaltotgeval.Kennisinstellingenen
instituten spelen belangrijke rollen bijdeprobleemerkenning en bijdeontwikkeling van
methoden eninnovatieve alternatieve producten.Belangenorganisaties, zoalsdemilieubeweging,vakbonden of consumentenorganisaties spelen met zelden een aanjagende rol.

Wat levert hetop?
Eenbelangrijk punt bij hetvaststellen van
de potentie van productbeleid voor waterkwaliteitsbeheer isdete verwachten
opbrengst. Vanuit algemeen milieuoogpunt
kan worden gewezen opvier typen opbrengsten:
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integrale milieuverbetering zonder afwenteling
Bij productbeleid wordt het totaal aan
milieueffecten van een product in ogenschouw
genomen. Daarbij voorkomt debredere oriëntatiedat afwenteling van de problemen ontstaat,zowel tussen deverschillende milieucompartimenten als tussen de verschillende
schakels;
•

efficiëntere aanpak via knooppunten m
ketens

Door deoriëntatie opdegehele keten kan
het zwaartepunt in de aanpak daar komen te
liggen waar het te behalen milieueffect optimaal is tegen de relatiefminste maatschappelijke kosten;
• van stofnaar product naar functie
Hoewelemissieproblemen in het algemeen Stoffenproblemen zijn, isde oplossing
niet altijd op stofniveau te realiseren. Productgericht milieubeleid verruimt de sturingsmogelijkheden door ookaanpassingen in producten ofzelfs in functievervulling binnen
bereik te brengen;
•

van incidenteel naar structureel
Productbeleid kan incidenteel worden
ingezet om knellende milieuproblemen op te
lossen,maar kan ook ingebed worden in
management- ofmaatschappelijke processen
diemilieuproblemen helpen voorkomen.
Bovendien kan een maatschappelijk leerproces
plaatsvinden, waardoor niet meer op ieder
potentieel milieuschadelijk productonderdeel
ofproduct in beleidsnetwerken een aanpak
ontwikkeld hoeft teworden,maar ketenpartijen zélfdaar structureel een bewuste afweging
in maken.

De potentie voor het
waterkwaliteitsbeheer
Om de potentie van productbeleid voor
waterkwaliteitsbeleid tekunnen beoordelen,
moet bezien worden hoedegenoemde typen
opbrengsten vanuit het oogpunt van het
waterkwaliteitsbclang uitpakken. Om te
beginnen kunnen wevaststellen dat de integraleaanpaken het voorkomen van afwenteling kunnen betekenen dat dezorgvoor de
waterkwaliteit verankerd raakt in de bredere
zorgom de milieukwaliteit. Daar staat evenwel
het risico tegenover dat water verdampt. Een
integrale afweging kan immers ook betekenen
dat het waterbelang het onderspit delft.
Ookwaar hetgaat om deontwikkeling van
incidenteel naar strucrureel noteren weeen
soortgelijk spanningsveld. De ontwikkeling
naar een structurele inbedding van productbeleid sluit aan bij dezoektocht naar eenpassendeverantwoordelijkheidsverdeling, waarbij
niet alleen waterkwaliteitsbeheerders zich om
de kwaliteit van water bekommeren. Daar kan
echter tegenover staan dat het zicht opconcreet resultaat verdwijnt. Deoplossing van een

knellend milieuprobleem isnamelijk zichtbaar en te meten.Deeffecten van een meer
preventieve aanpak zijn dat veelminder en
zijn ook lastiger teonderscheiden van loze
praat engebakken lucht. In het verlengde van
dat laatste noteren wenog een andere valkuil
(waarwaterkwaliteitsbeheerders ookalmee in
aanraking zijn gekomen bij milieuzorgsystemen, vergunningen op hoofdlijnen enBMP's).
Dezebetreft de vermenging van dubbelrollen.
Bijeen sterkere belangenoriëntatie ofeen incidentele benadering past een meer directieve
overheidsrol;bij eenstructurele benadering is
derolvan deoverheid daarentegen ondersteunend. Beiderollen kunnen nodigzijn. Tegelijk
kunnen zeelkaar in dewegzitten ofteveel
door elkaargaan lopen.

den en waarmee terdege rekening gehouden
moet worden.

Tenslotte bestaat demogelijkheid waterkwaliteitsproblemen teadresserenbij knooppunten inketens,zowelop het niveau van
probleemstoffen alsvanproducten en functies.
Hierin ishet grotevoordcelvande productgerichte benaderinggelegen,met name in het
licht vandediffuse bronnenproblematiek.
Tegelijk mogen enigekanttekeningen geplaatst
worden bij degebezigde term 'efficiëntere aanpak', aangezien dezeverhultdat productgericht
beleid niet zeldenveelinspanningen, kosten en
botsingen met zichmee kan brengen.

Watmoet een speler lerenom effectief een
rol bij het productbeleid tekunnen vervullen?
Wenoemen drie vereisten: kunnen denken in
ketens,strategisch kunnen denken en handelen binnen complexere verhoudingen en met
het oogop de langere termijn én inzicht hebben in en uit de voeten kunnen met het instrumentarium en demethodieken die bij producrbelcid aan deorde zijn.

Kortom:de potentie van productgericht
milieubeleid isvooralgelegen in de (nieuwe)
mogelijkheden diezij biedt om de diffuse
bronnenproblematiek het hoofd te kunnen
bieden.Het beleid speeltzich evenwel afin een
spanningsveld, dat ook tot vanuit waterkwaliteitsoogpunt ongewenste resultaten kan lei-

Welke rol kunnen waterkwaliteitsbeheerders spelen?
Waterkwaliteitsbeheerders zullen moeten
lerendenken en werken langsdelijnen van het
productbeleid. Dat isimmers vereistom te
kunnen inzien wanneer een incidentele aanpak
wenselijk en mogelijk is.Endetoepassing daarvan isveelaldebestemanier -voorallespelers,
en dus ookvoorwaterkwaliteitsbeheerders om eenproductgerichte oriëntatie in denken
endoen aan teleren.Endat laatste isweer vereist om ookeen vertrouwenwekkende partner
bij structureel productbeleid tekunnen zijn.

Om dit leerproces m tegaan ishet nodig
concrete beginpunten voorde- enigermate
productspecifickc, incidentele ofanderszins
tastbare- beleidsinzet te kiezen.Daarbij valt te
denken aan het volgende:
• vooruitvoerders:bepalen waar probleemstoffen vandaan komen en bij welke
bedrijven, branches en ketens middels
productbeleid veranderingen dienen
plaats te vinden,

Deproductlevenscycliis.
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voor beleidsmakers:bepalen wat wenselijke en reëel haalbare doelstellingen in
dezezijn en daarmee ijkpunten en legitimiteit verschaffen aan uitvoerders,
voor kenniswerkers:aanleveren van
bewijslast voordeschadelijkheid van de
betreffende stoffen enderol dieverschillende ketenpartijen daarbij spelen.

Verkeer en Waterstaat beter voortbouwen op al
bestaand vertrouwen dan haar eigen tegenstand te mobiliseren.

Voorhet hanteren van concrete beginpunten zijn drie redenen aan tegeven.Ten eerste
maken deze het mogelijk om zicht te houden
opde resultaten en devoortgang, iets waaraan
een overheidsapparaat zonder uitgebreide
productbeleidservaring zijn vorderingen kan
ijken, en waarmee zekan voorkomen m devalkuil van deonmeetbaarheid terecht te komen.
Ten tweede leidt concreetzicht op proces-en
voortgangzowel bij waterkwaliteitsbeheerders
alsbij hun interacties in het beleidsveld, tot
efficiënte leerprocessen in dezin zoals hierboven beschreven.En ten derde:zicht opconcretevoortgang engroeiende samenwerking
met ketenpartijen vormen deoptimale condities om vertrouwen te kunnen doen ontstaan
tussen deverschillende betrokken partijen - zij
het dat ernogéén conditie vervuld moet zijn,
die hierna wordt benoemd.

Uit vier strategieën valt te kiezen:
een kennisstrategic
Men kan demilieuschadelijkheid van een
bepaald product zohelder mogelijk voor her
voetlicht brengen endaar zoveel mogelijk
partijen van doordringen zodat deze in beweging komen.Dezestrategie kan heel indringend werken, maar kan ook vastlopen in te
specialistische en voor niemand meer te volgen
discussies.Belanghebbende partijen kunnen
opdat laatste aansturen;

•

Legitimiteit en acceptatie
Een speler in productbeleidsnetwerken
begeeft zichop terreinen met complexe
machts-en belangenverhoudingen. Dat het
daarbij niet altijd volstrekt zachtzinnig aan toe
gaat, wil nogniet zeggen dat dezespeler geen
oogzou hoeven tehebben voorde legitimiteit
en aanvaardbaarheid van zijn eigen rol voor de
anderepartijen -vooralalsdezespeler een
overheidspartij, in casu een waterkwaliteitsbeheerder, is.Wewijzen op twee vereisten die
in dit opzicht gelden.Ten eerstezal afstemming moeten plaatsvinden met de andere
overheidsspelers rond productbeleid, en m het
bijzonder met het Ministerie van VROM,de
VROMinspectie en provinciale en lokale vergunningverleners. Voorde industrie isVROM
deeerste aanspreekpartner waar het om productbeleid gaat, en een andere ingang van
waterkwaliteitsbeheerders zal alleen om die
reden aloponbegrip stuiten.
Ten tweede ishet zaak aan tesluiten bij al
lopende tradities in het productbeleidsveld.
Met name de Ministeries vanVROMen EconomischeZaken hebben de nodige sporen liggen;
zij ontwikkelden een waaier aan merhodieken
ener lopen,zoals beschreven, alvelebeleidslijnen opnationale en Europese schaal.Waterkwaliteitsbeheerders moeten het wiel niet
opnieuw uitvinden en evenmin moeten zevolstrekt losstaande beleidslijnen ontwikkelen.
Ditgeldt ook voor de relaties die al bestaan
tussen degenoemde ministeries en bepaalde
ketenpartijen. Soms kan herMinisterie van
2Ö
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Tenslotte is het zaakeen slimme straregie
te kiezen,die optimaal zicht op resultaat biedt
in het licht van destand van zaken in het
productbeleidsveld.

een machrsstrategie
Alspartijen met eengedeelde probleemdefinitie voldoende macht kunnen mobiliseren,
ishet minder nodigde bovengenoemde overtuigingsbenadering te hanteren. Veranderingen kunnen ook afgedwongen worden, bijvoorbeeld door machtige ketenpartijen of, via
stationaire bronnen elders in de keten, vergunning-verlenende overheden;
een innovatiestrategie
Alsalternatieven beschikbaar komen die
evident technisch en/ofeconomisch superieur
zijn, doendiscussiesoverdeprecieze probleemdefinitie en complexe belangenverwikkelingen nauwelijks meer terzake.Spelers
kunnen doelgericht opde totstandkoming van
dergelijke innovaties mikken;

een financiële strategie
Waar productinnovatie onder de geldende
marktverhoudingen onvoldoendevaart heeft,
isteoverwegen deze verhoudingen te helpen
verleggen door het inzetten van financiële
middelen. Somskan dit op slimme wijze en
met beperkte middelen. Daadwerkelijke beïnvloedingvan de marktverhouding vergt echter
veelal krachtig ingrijpen en iszodoende al
gauw flink prijzig. Daar komt bij dat een dergelijke straregie veelal efficiencyverhoging
bewerkstelligt, en niet zozeer productvernieuwing.Zoals aleerder opgemerkt ishet allereerstzaakde koopkracht indemarkt te mobiliseren ten gunste van productinnovatie.Als
deze koopkracht zich moeilijk mobiliseren
laat,dan helpen ook financiële instrumenten
nauwelijks en zalmeer niet-economische
macht ingezet moeten worden.

Welke waterkwaliteitsbeheerder
speelt wanneer welke rol?
Derol diede verschillende waterkwalircitsbeheerders tespelen hebben, verandert
naargelang sprake isvan een productspecifiekedan weleen meer structurele aanpak.
Webenoemen deze rollen hier afzonderlijk, ervan uirgaandcdat het beginpunt bij het
specifieke/incidentele productbeleid ligt, en
dat -zoals hiervoor gesteld -depotentie optimaal terealiseren isdoorconcrete beginpunten tekiezen, temikken op meetbare voortgang en door -met respect voor de integrale
afweging - tot opzekerehoogte een sectoraal
waterkwalireitsbelang teblijven vertegenwoordigen.

Actoreninhetproductbeleid.

(inter)nationale
waterbeleidsmakers

Kennisinstituten

Regionale
waterbeheerders

Locale
waterbeheerders

Handhavingsautoriteiten

n

Stakeholders inde
productlevenscyclus
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plaatsen.Waardezeontwikkelingen aanleidinggeventotgeredetwijfeloverde
koersvanhetproductbeleid danwelde
ontwikkelingvandewaterkwaliteit,dienenzijdittesignaleren.
- Pleegmetvootloperbedrijven constructiefoverlegoverderichtingvandeproductontwikkeling enoverdeomgang
metprobleemsroffen. Brengkennisdie
daarbij wordtopgedaanininhetcontact
metmeerreactieve bedrijven;
- Zie,vanuireenalgemenekennisvan
productgerichte milieuzorgprincipes,
toeopdekwaliteit vanhetproductgerichtmilieubeleid in bedrijven.

ontwikkelingvandeproducteninkwestie;
- Afhankelijk vandesituatiekiezenvoor
eenkennisstrategie(betrek kenniswerkers),eenmachtsstrategie(betrek
beleidsmakers;dezekunnen eventueel
ookeenbedrijfseconomische strategie
kiezen)ofeeninnovatiestrategie (betrek
andere ketenpartijen);
- Aanbeleidsmakersvanuithetreguliere
bedrijvencontactrapporterenoverproblemendieeenproductgerichte aanpak
vergen.
•

Bijspecifiek/incidenteel productbeleid
• Beleidsmakershebbendetaakprioriteiten te
stellen,machttemobiliserenende
beleidsinitiatieven aftestemmen met
andereoverhedeninNederlandenop
EU-niveau;
- Aangevenwelkeverontreinigingen van
welkediffuse bronnen metvoorrangvia
productbeleid aangepakt moeten
worden;
- Alliantiesaangaanmetpartijen inde
betreffende ketensenbeleidsnetwerken
diedeprobleemstelling onderschrijven
c.q.belangen hebbenbijdeoplossing
ervan;
- Politiekeenuitvoerendesteunmobiliserenvoorhetopspelenvande problematiekinkwestie;
- Legitimerenvandeactiviteitenvande
uitvoerders (doorbesluiten tenemen,
beleidtevoerenenrichtlijnen uitte
vaardigen)
• Uitvoerderszulleneenopdesituatietoegesnedenstrategischeaanpakmoetenkiezen
enlangsdielijnen metpassendemethodiekeneninstrumenten zoweldeproblemenalsdeverschillendespelersmoeten
benaderen.Tegelijkzullenzeproblemen
diezeindepraktijk tegenkomenendie
omeenproductgerichte aanpakvragen,bij
beleidsmakersenkenniswerkers moeten
signaleren.
- Deprioriteiten inbrengen indecontactenmetdebedrijven inde betreffende
ketens,enwelmetdie functionarissen
dieeenrolspelenbijdekeuzevoorende

Kenniswerkershebbenbijtedragenaande
agenderingvanzowelproductbeleid als
probleemproducten enondersteunende
inzetvanverschillendestrategieën met
onderbouwende analysesenmetinbreng
vanmethodenen instrumenten.
- Leveronderbouwende studiesvooreen
prioriteringvankwestiesdieom
productgericht beleidvragen,gebaseerd
opzowelmilieutechnische alsketenanalyses;
- Adviseeroveraangrijpingspunten voor
deaanpakvanproductbeleid in specifiekegevallen;
- Adviseeroverdeinzetvanmogelijke
strategieënenlevermateriaalvooreen
kennisstrategie;
- Faciliteerdeactiviteitenvandeuitvoerders.

Bijstructureel productbeleid
• Beleidsmakershebbenbijstructureelbeleid
detaakditintepasseninhetalgemene
waterkwaliteitsbeleid enditbeleidte
voorzienvanpassende,voldoendebrede
doelstellingen.Beleidsmakersdienen
betrokkentezijn bijdeproductbelcidsontwikkelingopNederlandsenEuropees
niveau.
- Geefinhetwaterkwaliteitsbeleid een
meerconcreteuitwerkingvanderoldie
hetproductbeleid daarbinnen moet
spelenenvandedoelendiehetmoet
bewerkstelligen;
- Neemactiefdeelaanhetinterdepartementaaloverlegoverondermeerhet
EU-productbeleiden maatschappelijk
verantwoord ondernemen;
- Zorgvoorlegitimatievandeactiviteiten
vandeuitvoerders.
•

Uitvoerderszullensystematieken moeten
inbrengenbijhuncontactenmetverschillendeketenpartijen, strategische allianties
metketenspelersmoetenaangaanenproductontwikkelingenpilotsmoeten ondersteunen.Zezullenkorteenlange termijn
ontwikkelingen moetenkunnen onderscheidenenineikaarsperspectiefkunnen

•

Kenniswerkersdienenbijtedragenaande
ontwikkelingvansystematieken,pilotste
ondersteunen enontwikkelingen inhet
structureel productbeleid enindewaterkwaliteit temonitoren.
- Ondersteun beleidsmakersbijdeinhoudelijkeinbrenginhet interdepartementaaloverlegoverteontwikkelensystematieken;
- Ondersteunenfaciliteer uitvoerdersmet
ondermeerkennisoveroperationele
systematiekenen rapporten;
- Houdeenvingeraandepolsvande
ontwikkelingvanhetproductbeleiden
vandewaterkwaliteitopdepunten
waardezeonderinvloedvanhet
productgerichte waterkwaliteitsbeleid
moetverbeteren.

Bewuste keuze
Heeft productbeleid potentievoorwaterkwaliteitsbeheerders? Geziendehuidigestand
vandewaterkwaliteitsproblematiek (met
namedediffuse bronnen)endepotentiële
opbrengstenishetantwoord opdezevraag
bevestigend.Tegelijk mogeduidelijkzijn dat
effectief productbeleid denodigeinspanningen,leerprocessenenopbouwvanrelariesen
vertrouwenvergt.Productbeleid isnietietsdat
waterkwaliteitsbeheerders 'erevenbij'kunnen
doen.Hetbesluitomproductbeleid tegaan
voereniseenkeuzediedeallocatievanhulpmiddelenoverlangeretijd beïnvloedr.Enis
dezekeuzeeenmaalgemaakt,danisdaarmee
eenlijn ingezetdievoorenigeperiodeaangehouden moetwordenomwillevande
betrouwbaarheidvandeoverheid,dekwaliteit
vanhetproductbeleid endaarmee uiteindelijk
ookomwillevandewaterkwaliteit. •
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