Water en Milieu in de Sovjet-Unie

Inleiding
Hoe gaat de Sovjet-Unie met zijn water
om? Op basis van deze vraag werd afgelopen jaar een verkennend onderzoek
[2] uitgevoerd naar het drinkvvaterbeleid
in de Unie van Socialistische Sovjet
Republieken. Omdat dit beleidsterrein
ook in de USSR niet los kan worden
gezien van het meer algemene water- en
milieubeleid werd ook hier veel aandacht
aan besteed [3j.Via een groot aantal
interviews [4] met specialisten werkzaam
op het kruispunt van water en milieu in de

J.A.VAN AST
Wetenschappelijk medewerker
Krasmus Studiecentrum
voor Milieukunde

USSR kwamen naast enige opmerkelijke
verschillen ook vele overeenkomsten aan
het licht.
Milieubeleid in de USSR
De totale bevolking van de USSR telt
ongeveer 281 miljoen mensen (waarvan
bijna 9 min. in Moskou en bijna 5 min. in
Leningrad). De bevolkingsaanwas is
jaarlijks 0,9%. Door de enorme landoppervlakte is de bevolkingsdruk over het
gehele land gezien tamelijk gering.
Het aantal inwoners in de USSR bedraagt
namelijk 13 per vierkante kilometer
(Nederland heeft 421 inwoners per km 2 ).
Omdat ook de consumptie van (luxe)
Produkten lager is dan die in het Westen
is de hoeveelheid afval die per oppervlakte land verwerkt moet worden klein.
De verwijdering van afvalstoffen wordt
dan ook niet als een bijster ernstig
probleem ervaren. Er is immers milieu
genoeg.
Daartegenover staat dat de invloed van
de industriële sector op het milieu wel
degelijk als ernstig moet worden
ingeschat. De Sovjet-Russische industrie
is traditioneel sterk gericht op de
energie-intensieve zware industrie
(de USSR bevat de grootste voorraad
steenkool, ijzer, gas, fosforiet, kalizout en
asbest ter wereld). De hoge uitstoot hangt
vooral samen met het verouderde produktie-apparaat waarbij sprake is van veel
produktieverlies. Daarnaast ontbreken in
de meeste gevallen nieuwe milieusparende installaties.
Henzelfde veroudering is waarneembaar
bij het wagenpark, verantwoordelijk voor
30% van de luchtverontreiniging [5].
Het Staatscomité voor de Milieubescherming van Leningrad noemt het
wegverkeer zelfs de oorzaak van 60% van

Samenvatting
Bij een verkennend onderzoek naar het drinkwaterbeleid in de Sovjet-Unie bleek
een sterke samenhang te bestaan met het milieubeleid van dit uitgestrekte land.
Op papier is dit milieubeleid goed geregeld; vele wetten zijn uitgevaardigd om de
kwaliteit van milieu en water te beschermen. In de marxistische opvatting dienen
natuurlijke rijkdommen voor iedereen vrij beschikbaar te zijn. Dit heeft onder
andere geleid tot een zeer lage prijsstelling van drinkwater. Het gevolg is een
enorme verspilling, waar de overheid pas de laatste tijd enige aandacht aan
schenkt.
Drinkwater wordt in de Sovjet-Unie, gerelateerd aan de Nederlandse situatie,
beperkt op kwaliteit gecontroleerd. De kwaliteitsnormen zijn streng, maar de
veelvuldige overschrijding ervan wordt niet als een probleem ervaren.
In de Sovjet-Unie bestond gedurende lange tijd geen kritische en onafhankelijke
oppositie. Samen met de geringe financiële mogelijkheden vormt dit één van de
hoofdredenen van de geconstateerde achterstand bij de uitvoering van het
milieubeleid. Naar verwachting zal de perestrojka tot een belangrijke impuls tot
veranderingen op dit terrein kunnen leiden.

alle luchtverontreiniging in de SovjetUnie. De vele, ogenschijnlijk slecht
afgestelde automotoren hebben tot gevolg
dat in zowel Leningrad als Moskou
constant een storende hoeveelheid uitlaatgassen in de lucht aanwezig is. Typerend
is de bestuurlijke reactie op dit probleem:
omleiden van transit-verkeer via de aanleg
van ringwegen. De toename van het
verkeer zelf hoort onvermijdelijk bij de
vooruitgang.
Milieuwetgeving
In art. 67 van de Grondwet verplicht de
USSR zijn burgers de natuur te beschermen en de natuurlijke rijkdommen te
behouden. Art. 18 (Grondwet, 1977)
bepaalt de noodzaak van de bescherming
en verbetering van het milieu en het
rationele gebruik van grondstoffen in de
Moskou, gezicht opderivierMoskwa.

Sovjet-Unie. Deze bepaling is een vervolg
op een reeds in 1972 uitgevaardigde wet
op betere milieubescherming en rationeler
gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Doordat al deze bepalingen niet erg
concreet zijn heeft de burger er, zoals met
de meeste grondwetsartikelen, natuurlijk
weinig aan.
De milieuwetgeving is sectoraal
opgebouwd; er bestaat een bodemwet
(1968), een waterwet (1970), een boswet
(1977), een luchtwet (1980) etc. Aan
invoering van meer integrale wetgeving
wordt momenteel geen aandacht besteed.
Wel tracht men tot integratie in de uitvoerings-en controlesfeer te komen.
Hiertoe zijn sinds 1988 de zowel op
federaal als republieksniveau overkoepelende Staatscomité's voor de
milieubescherming opgericht.
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Beleidsconcepten
Een belangrijk beleidsdoel is de zogenaamde 'ecologisering'. Dit begrip doelt
op de integratie van ecologie en economie.
Wat dat betreft een flinke stap verder dan
we in het westen gewend zijn. Maar zoals
vaker met de in het enthousiasme van de
hervormingspolitiek (perestrojka)
geïntroduceerde termen het geval is, kreeg
ecologisering een definiëring achteraf.
Het resultaat is niet veel meer dan een
papieren 'denken aan ecologische
aspecten'. Hetzelfde kan worden gezegd
over de invoering van de zogenaamde
'afvallozeproduktie'. Dit imponerende
beleidsconcept is afkomstig uit de recent
ingevoerde Wet op de Ondernemingen
(30/6/1987, nr. 26). In deze wet is ook
een hoofdstuk opgenomen over de noodzaak voor ondernemingen op een
verantwoorde manier met het milieu om
te gaan. Dit houdt onder meer in dat
afvalloos dient te worden geproduceerd.
Bedoeling is om 'in de naaste toekomst'
de huidige 2% hergebruik van grondstoffen te verhogen tot 100% [5],
Organisatiemilieubeheer
De Opperste Sovjet en de Ministerraad,
de hoogste bestuurlijke organen in de
USSR hebben de algemene supervisie
over milieu-aangelegenheden. Als primair
adviserend orgaan van de Ministerraad
fungeert de Commissie voor de bescherming van het milieu en het rationeel
gebruik van natuurlijke grondstoffen.
Leden van de Commissie zijn onder
andere de hoofden van ministeries en de
Academie van Wetenschappen.
Op republieksniveau kent men ongeveer
dezelfde opbouw [6j. Op stadsniveau
bestaan vaak adviserende organisaties van
wetenschappers.
De uitvoering van het milieubeleid op
federaal niveau is in handen van
32 instellingen [7].Hiervan houden zich er
23 bezig met natuurbeheer, 3 met luchtverontreiniging en 6 met de waterhuishouding. Iedere republiek (staat) kent
vervolgens zijn eigen bestuursorganen,
waarvan genoemde 'Staatscomité's voor
de Milieubescherming' de belangrijkste
zijn. Deze overkoepelende instituten van
milieu-aspecten zijn pas in de laatste jaren
van perestrojka opgericht (in Leningrad
sinds voorjaar 1989). Op federaal niveau
bestaat het Staatscomité voor de Milieubescherming vanaf 1988. Met de instelling
van de Staatscomité's werd beoogd de
milieu-autoriteiten een invloedrijker
positie te geven. Dat dit zeker noodzakelijk is kan men bijvoorbeeld afleiden
uit de positie van de milieu-inspectie in de
USSR, die absoluut geen vuist kan maken
tegen economische en partijbelangen [8],

Menselijke ketting voor een schone Oostzee. Tallinn,
strand/haven. Zomer 1989.

Behalve coördinerende en beleidsvormende taken hebben de Staatscomité's
ook een controlerende taak op natuur- en
milieu-aspecten. Dit is een belangrijke
verbetering ten opzichte van de gewoonte
dat veel (staats)bedrijven de eigen
handelingen controleren. Het functioneren
van deze nieuwe instellingen in de
praktijk is echter nog verre van ideaal.
De oorzaak moet vooral worden gezocht
in de traditionele onmacht waarmee
milieu-autoriteiten worden geconfronteerd
als zij het moeten opnemen tegen
economische belangen.
Normering
In de USSR wordt vaak gewezen op de
strenge normen die voor de kwaliteit van
het milieu zijn vastgesteld. Regelmatig
werd door medewerkers van milieudiensten opgemerkt dat de normen in de
USSR veel strenger zijn dan die in de
Verenigde Staten of Europa. Helaas moest
vervolgens worden toegegeven dat overschrijding van milieunormen bepaald geen
zeldzaamheid is.Aernc Vaartnou [9] wist
zelfs te vermelden dat de luchtverontreiniging in Jerevan (in het zuidelijke deel
van de USSR) zo'n tweehonderd maal de
norm overschrijdt. Hoewel dit niet geverifieerde geval extreem is te noemen,
komen hoge overschrijdingen van de
normen veelvuldig voor in de USSR.
Milieuschade
Schade die wordt toegebracht aan het
milieu moet volledig worden vergoed
volgens de nieuwe Wet op de Ondernemingen uit 1987. Grondslag is echter

niet, zoals in het Westeuropese privaatrecht de schadetoebrenging, maar het
gebruik van de natuur [10]. Het zou om
een jaarlijks bedrag gaan van ongeveer
100 min. roebel (ofwel 380 min. gulden
tegen officiële koers).
Ook administratieve boetes worden in
geval van onrechtmatige lozingen opgelegd. Zo blijkt volgens N. Sovjetola van
de gemeente Moskou in de eerste
8 maanden van 1989 reeds 67 min. roebel
(275 min. gulden) aan boetes te zijn
opgelegd wegens onrechtmatige lozingen
in oppervlaktewateren. Probleem met de
boetetoekenning is dat de Staat zelf
uiteindelijk voor de boetes van
veroordeelde (Staats)bedrijven opdraait.
De 'papieren' straf gaat met andere
woorden van broekzak naar vestzak.
De voorgenomen hervormingen brengen
overigens met zich mee dat de bedrijven
dit soort kosten, evenals de investeringen
ter bescherming van het milieu, uit eigen
middelen moeten gaan betalen. Of dit
inderdaad gunstig voor het milieu zal
uitpakken is echter moeilijk te voorspellen. Niet duidelijk is immers of
milieu-eisen voldoende gewicht kunnen
inbrengen als ze tegen economische doelstellingen ingaan. Wat dat betreft weinig
verschil met de rest van de wereld.
Met betrekking tot het onderwerp schadedoorberekening komt de ramp met de
kerncentrale van Tsjernobyl steeds terug
als onderwerp van gesprek. De schade die
dit incident met zich meebracht moet
gigantisch zijn. Toch stellen milieuautoriteiten veelal dat de schade buiten de
directe omgeving van de ontplofte kerncentrale beperkt bleef'omdat de radioactiviteit kon worden geneutraliseerd' [11].
Een nadere toelichting over de wijze
waarop dit zou zijn gebeurd kan in de
meeste gevallen niet worden gegeven.
Soms weet men dat met behulp van
actieve kool, radio-actieve stoffen worden
geadsorbeerd, en vervolgens geïsoleerd.
Localeproblemen
Ook op locaal niveau doen zich milieuproblemen voor in de Sovjet-Unie. Toch is
het verbazingwekkend hoe weinig onderwerpen als geluidsoverlast, stank, smog en
visuele verontreiniging in de belangstelling staan. Verontreiniging van het
binnenmilieu lijkt in het geheel niet
aanwezig. De aandacht richt zich eigenlijk
alleen enigszins op de verwijdering van
afval. In Nederland werd in 1988 55% van
het afval gestort, 10% verbrand en 35%
hergebruikt [12]. In Moskou daarentegen
wordt 90% gestort. Bedoeling is dit
gedeelte in de lijn van de afvalloze
produktie te minimaliseren. Gemiddeld
wordt over de gehele Sovjet-Unie 60%
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van het huishoudelijk afval gestort, de rest
wordt gecomposteerd of op andere wijze
'verwerkt'.
Volgens het Staatscomité voor de Milieubescherming in Leningrad wordt sinds
kort ook chemisch afval verwerkt, en wel
tot nuttige produkten. Helaas ontbrak de
technische kennis bij onze gesprekspartners over de gehanteerde methodiek,
in ieder geval zou geen verbranding van
afval plaatsvinden.
Moskou kent ten bate van de plaatselijke
problematiek sinds kort een overzicht van
de milieukwaliteit per stadszone. Hiervoor
is de stad opgedeeld in 30 zones waarvan
de kwaliteit van het milieu is geïnventariseerd. Volgens de gemeente heeft dit
overzicht een belangrijke functie bij de
beleidsuitvoering omdat gegevens die in
het verleden bij de verschillende onderzoekers afzonderlijk bekend waren, nu
voor iedereen in geïntegreerde vorm
beschikbaar zijn. Opmerkelijk is dat
bodemverontreiniging (vooralsnog)
volgens de gemeente beperkt is tot één
gebied. Van de door ons geraadpleegde
deskundigen in Aioskou had echter
niemand het rapport volledig kunnen
doornemen. Als reden werd opgegeven
dat het zo'n dik rapport is en er slechts
enige exemplaren van in omloop zijn.
Oorzaken milieuproblematiek
Officieel laten Sovjet-burgers zich niet
graag uit over de oorzaken van de ernstige
toestand waarin het milieu in de USSR
verkeert. Veel eerder noemt men de
ellende van andere landen om aan te
geven dat het in de Sovjet-Unie wel
meevalt. Informeel ligt dat anders, milieu
is dan wel degelijk iets om zorgen over te
hebben, alleen acht men de oplossing
buiten bereik zolang het huidige
maatschappelijke stelsel voortbestaat.
De belangrijkste oorzaak van de milieuproblematiek is voor veel milieubeambten
gelegen in de ineffectieve werking van het
prijsmechanisme in de geleide planeconomie. Met name de onvoldoende
doorberekening van milieukosten in de
produkten wordt als typerend voor de
socialistische staat beschouwd.
De veronderstelling dat dat in een
markteconomie wel gebeurt wordt
algemeen uitgedragen.
In het verlengde hiervan wijst men ook
vaak op de beperkingen die het Centraal
Bestuur van de USSR oplegt aan lagere
overheidsinstellingen om een eigen beleid
te voeren. Dit slaat vooral op de weinig op
de praktijk gerichte centrale produktieplannen, waardoor bijvoorbeeld
nauwelijks milieu-technologie wordt geproduceerd. Ook de strakke budgettering,
gericht op door het centraal gezag vast-
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gestelde taken, vormt hier een belemmering voor een flexibel inspelen op de
door het milieu gestelde eisen.
Op republieksniveau wordt het centraal
gezag van de USSR welhaast immer als
oorzaak van alle kwaad gezien. Dit is een
belangrijk verschil met eerdere ervaringen
in andere socialistische landen als
Hongarije en Tsjecho-Slowakije, waar
men veel meer de eigen verantwoordelijkheid benadrukt.
Waterbeheer in de Sovjet-Unie
De Sovjet-Unie bevat meer dan 100.000
(grotere) rivieren, de langste, de Ob, is
5.410 km lang. Er zijn meer dan 3 miljoen
meren met een oppervlakte van meer dan
een vierkante kilometer, waaronder het
grootste (Kaspische zee) en het diepste
(Baikalmeer, 1.600 meter diep) ter wereld.
Hoewel veel water aanwezig is, levert de
beschikbaarheid ervan veel hoofdbrekens
op. Belangrijkste reden is dat de verdeling
van het water over de USSR uitermate
ongelijk is. In het zuiden en midden zijn
zeer droge gebieden met weinig water,
terwijl het meeste water zich in het
noorden bevindt.
Waterkwaliteitsbeheer
De oppervlaktewaterkwaliteit in de USSR
voldoet in veel gevallen niet aan de eisen.
Berichten in de Nederlandse pers als zou
aan alle stranden van de Baltische zee een
zwemverbod gelden (Algemeen Dagblad
6-9-1989) zijn overigens uit de lucht
gegrepen. In de buurt van Tallinn is
afgelopen zomer één strand afgesloten
omdat het op te geringe afstand van een
lozingspijp is gelegen.
Leningrad, gezichtopdeNeva-rivier.

Volgens de Gemeente Moskou is het niet
een tekort aan water dat de USSR parten
speelt, maar veel eerder een tekort aan
schoon water. Het water van de Moskwa
is dan ook zelfs op grond van oppervlakkige visuele waarneming als
verontreinigd (olie! ) te bestempelen.
De situatie in Leningrad steekt hier in
gunstige zin bij af. Het water van de rivier
de Neva, die de stad doorsnijdt, vertoont
een grote mate van doorzicht en het aantal
diepere waterplanten is ook opvallend
groot. Dit betekent in ieder geval dat geen
veralging is waar te nemen. Het laatste is
in overeenstemming met de gegevens van
de stedelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi), waar het effluent dat de
rwzi verlaat een fosfaatgehalte bevat van
0,6 mg per liter. Trots werd erbij gezegd
dat een vergelijkbare Finse rwzi, waar wel
aan chemische fosfaatverwijdering werd
gedaan, uitkwam op 0,8 mg/l. Oorzaken
voor het lage fosfaatgehalte zijn naar alle
waarschijnlijkheid te vinden in het tekort
aan fosfaathoudende produkten en de
hoge mate van verdunning als gevolg van
drinkwaterverspilling.
Opmerkelijk is het late tijdstip waarop in
Leningrad met rioolwaterzuivering werd
begonnen. In 1978 werd slechts 3%
gezuiverd, in 1988 pas 70%. In het verleden leefde men in de veronderstelling
dat het zelfzuiverend vermogen van het
(vele) water in deze stad voldoende was
om slechts verdunning van verontreinigd
water na te streven. Door het hieruit
volgende systeem van gekanaliseerde
open riolen om het centrum heen is het
nu zeer omslachtig de aansluitingen naar
de rwzi aan te leggen. Dit is zeker
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duidelijk als men weet dat veel hoofdriolen op 15-17 meter diepte zijn aangebracht omdat zich daar de eerste
zandlaag bevindt in de moerassige bodem
die het gewicht van de buizen kan dragen.
In de planning voor de rioolwaterzuiveringsbedrijven is over de kwaliteit
van het effluent niets opgenomen. Slechts
het aantal liters te zuiveren afvalwater is in
de vijfjarenplannen opgenomen, en dat
kan natuurlijk eenvoudig worden gehaald.
De problemen met de stijgende hoeveelheid vrijkomend zuiveringsslib nemen toe.
Slibverwerkingsinstallaties worden niet in
de USSR geproduceerd en moeten dus in
het buitenland worden aangeschaft.
Het resultaat is dat veel slib onbehandeld
wordt gestort. Ook desinfectie van het slib
vindt uit kostenoverwegingen niet plaats.
Hetgeen hierboven over de ineffectieve
werking van het straf- en bestuursrechtelijke boete-instrument werd gezegd,
geldt ook voor de vervuilingsheffmgen
voor lozingen in oppervlaktewater.
Ze worden betaald uit het gedeelte van de
ondernemingswinst dat naar de Staat
vloeit, en hebben dus geen invloed op het
fonds waaruit de extra betalingen aan het
personeel worden gedaan. Uiteindelijk
effect is dat de heffingen door de Staatsbank worden voldaan [13].
Drinkwaterbeleid
Bij de drinkwatervoorziening wordt in de
totale USSR voor naar schatting 20%
gebruik gemaakt van grondwater, het
meeste water wordt dus onttrokken aan
oppervlaktewater. De meeste gesprekspartners achten het grootste knelpunt op
het gebied van de drinkwatervoorziening
niet gelegen in de kwaliteit van het drinkwater maar veel eerder in de kwantiteit,
de verspilling van water.
Drinkwatergebruik
De bevolking in de USSR gaat in algemene zin gesproken niet rationeel met het
drinkwater om. Hen prikkel die dit kan
tegengaan is de prijsstelling van het drinkwater. De prijs van drinkwater in de
Sovjet-Unie is bijzonder laag, dit in
aansluiting op de marxistische opvatting
van grondstoffen en eerste levensbehoeften: water is er voor iedereen. Per
kubieke meter kost drinkwater ongeveer
0,4-0,5 kopeken, de werkelijke waarde
van de roebel in ogenschouw genomen
nog geen cent. Ook gerelateerd aan het
inkomen van de gemiddelde inwoner van
de USSR is deze prijs bijzonder laag, zeker
als men bedenkt dat veel Russen 'noodgedwongen' sparen omdat veel gewenste
Produkten eenvoudig niet beschikbaar
zijn. In Nederland ligt de prijs van
produktie en distributie zo tussen de

Brandend water
Eeninwonervan Tapa(Estland) zietwaterbranden. Hetopgepomptegrondwater isjarenlangverontreinigd met
brandstofvanuit eennabijgelegen luchtmachtbasis.
(Foto AP)

f 0,50 en f 3 , - per m 3 . Het gevolg is echter
dat zich in de Sovjet-Unie een cultuur
heeft weten te ontwikkelen waarin aan
verspillingsprobleem absoluut geen
prioriteit wordt gegeven. Met name
beleidmakers in de Baltische republieken
zien in de discrepantie tussen prijs en
waarde een belangrijke belemmering voor
economische groei.
De officiële verbruikscijfers van drinkwater varieerden sterk per geinterviewde
instantie. Het comité waterbeheer
(Moskou) stelde het gebruik in de USSR
op 376 liter per etmaal per inwoner, het
ministerie noemt 200 liter, waarvan 150
liter voor huishoudens. In Estland geeft
men 220 tot 300 liter op.
Deze cijfers zijn hoog ten opzichte van het
Nederlands gemiddeld watergebruik
(ongeveer 140 1./pp/etmaal), zeker gezien
het verschil in waterverbruikende apparatuur die in bezit is van huishoudens. Als
belangrijkste reden voor het hoge waterverbruik wordt lekkage genoemd. Niet
alleen bij mensen thuis maar vooral ook
als gevolg van kapotte transportleidingen.
In noordelijke gedeeltes van de USSR is
de vorst (in Siberië is sprake van vorst tot
meters diep in de bodem) een sterk
complicerende factor voor de opsporing
en reparatie van breuken.

Drinkwaterkwaliteit
Als belangrijkste problemen met betrekking tot de kwaliteit van drinkwater
wordt vaak de hardheid van het water
genoemd. Daarnaast is het ijzergehalte bij
veel grondwater aan de hoge kant. Water
dat te veel sulfaat en ijzer bevat gaat
vooral naar de industrie. Over schadelijke
stoffen waarover de Nederlanders zich
drukmaken is veel minder bekend.
Zoals gezegd zijn de normen die in de
USSR zijn vastgesteld voor de milieukwaliteit vrij streng, zo ook die van drinkwater (alsmede voor andere verschijningsvormen van water als oppervlaktewater,
grondwater en afvalwater). Helaas worden
ook deze normen niet gehaald. De exacte
gegevens over normoverschrijding zijn
moeilijk te achterhalen. Het Ministerie
voor milieubescherming noemt een cijfer
van gemiddeld 17% van de in totaal
31 parameters die niet aan de norm
voldoen. In Hstland voldoet ongeveer
10% van het drinkwater niet aan de
vastgestelde normen. Genoemd zijn de
grenswaarden voor bacteriëngehalte,
hardheid en ijzerchloriden.
Hierbij moet worden aaangetekend dat
niet op iedere parameter wordt gemeten.
Met name bij kleinere drinkwaterleveranciers vindt slechts op bacteriologische en organoleptische aspecten
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(smaak, geur en reuk) monitoring plaats.
Op reservoirs wordt, althans in Moskou,
éénmaal per maand een controle gehouden. Verder vindt dagelijks steekproefsgewijs een controle plaats bij
consumenten van drinkwater.
Opmerkelijk is dat voor het zware metaal
cadmium geen grenswaarden zijn vastgesteld, zodat op dit element geen analyse
plaatsvindt. Met betrekking tot nitraten
zijn in verschillende steden aanzienlijke
normoverschrijdingen bekend, exacte
gegevens zijn echter niet voor handen.
Over eventuele schade aan transportbuizen als gevolg van bodemverontreiniging is niets bekend. Een ander
verschil met de situatie in Nederland is
dat geen loden waterleidingen worden
gebruikt, verontrustende concentraties
lood in drinkwater zijn volgens onze
informatie dan ook niet gesignaleerd.
Ongeveer 6% van de buizen bestaat uit
asbestcement, de rest is van Polyetheen
(PE), Polyvynilchloride (PVC) en koper.
Tenslotte
Enige algemene uitspraken kunnen met
betrekking tot het milieubeleid in de
Sovjet-Unie worden gedaan. Men kan
stellen dat het milieubeleid in de USSR
[14] op veel aspecten achterblijft bij veel
Westerse landen. De meeste milieuproblemen bevinden zich zelfs niet in de
fase van signalering, zoals bijvoorbeeld
bodemverontreiniging en geluidsoverlast.
En waar men in Nederland stelt dat de
waterzuivering van zuurstofbindende
stoffen inmiddels opgelost is, blijkt men in
Leningrad net afstand te hebben gedaan
van het idee van zelfreiniging.
Samenwerking op internationale schaal
geschiedt zeer marginaal. Geen van de
bezochte instellingen werkte op hoger
dan inter-republieksniveau samen.
Met betrekking tot de milieukwaliteit zijn
ook de andere opvattingen die in de
Sovjet-Unie leven omtrent normering
opmerkenswaardig. Structurele normoverschrijding wordt niet als een
probleem ervaren, sterker nog, men is
trots op de strenge normering.
Het zogenaamde rationele gebruik van
grondstoffen en water is momenteel een
belangrijk aandachtspunt in de USSR.
Ondanks deze aandacht blijft de prijs van
grondstoffen, en daarmee de belangrijkste
prikkel tot matiging voorlopig nog zeer
laag. Uitputtingsvraagstukken worden,
aansluitend bij de algemene mondiale
trend, naar de toekomst verschoven.
Een andere constatering die kan worden
gedaan is dat veel van de milieuproblemen in de USSR min of meer
vergelijkbaar zijn met de Nederlandse.
Het politieke systeem heeft niet een

zodanige invloed dat de milieuproblematiek of de wijze van aanpak
volledig verschilt van hetgeen in
Nederland gebruikelijk is.Wel kan men
stellen dat problemen in een pluralistisch
bestel sneller worden gesignaleerd dan in
een centraal geleid systeem. Ook de
controle op de handhaving van het milieubeleid, verschilt door de afhankelijke
positie van veel controle-instanties
fundamenteel van die van Nederland.
Andere overeenkomsten zijn de verdeeldheid van bevoegdheden op milieugebied,
sterk samenhangend met belangentegenstellingen, en een weinig samenhangende wetgeving. Ook de uit de hand
lopende automobiliteit en de problemen
met het zuiveringsslib klinken ons niet
onbekend in de oren.
Verschillen zijn er ook. Bij de momenteel
in de USSR geconstateerde problemen
met de handhaving van milieuwetten (in
Nederland al zeker tien jaar op de agenda)
kan men nog spreken van een verschil in
tijdsfase. De geringe intentie tot internationale samenwerking op lagere
beleidsniveaus is een fundamenteel
verschil. Zoals bijna alle verschillen, vooral
terug te voeren op de politieke context.
Ook de afwezigheid van goed
functionerende milieu-pressiegroepen in
de USSR is hieraan te wijten. De groepen
die er wel zijn, zoals de Groene Beweging
('Roheline') in Estland, vormen een
vergaarbak van allerlei oppositionele
groeperingen. Peeter Liiv, voorzitter van
Roheline, reageerde op ons verzoek om
een vraaggesprek dat hij helaas niet over
kennis van milieu-aangelegenheden
beschikte. Alleen een interview over
partij-ideologie was mogelijk. Roheline is
dan ook vooral een mogelijkheid om op
legale wijze (bezit 20% van de zetels in
het Estse parlement) nationalisme te
bedrijven.
Een belangrijk gevolg van de afwezigheid
van actiegroepen is dat de informatieverschaffing naar de bevolking zeer
onderontwikkeld is. Doordat de inwoners
van de USSR onvoldoende kunnen afgaan
op wat vanuit de overheid wordt medegedeeld, hebben zij geen inzicht over de
stand van zaken met betrekking tot veel
milieu-aangelegenheden in hun land. Dit
is, na de overheersende problematiek op
andere terreinen als economie en politiek,
waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van
de relatief geringe aandacht die het milieu
in de USSR geniet. Hot item is het milieu
in de Sovjet-Unie in ieder geval niet. En
als men de oorzaken in beschouwing
neemt, zal dat in de naaste toekomst ook
niet gebeuren. Hoop geeft wel de snel
toenemende openheid of glasnost. Maar
openheid alleen is niet voldoende. Is in

Nederland milieusparend gedrag een
probleem, in de Sovjet-Unie is het hieraan
voorafgaande milieubesef amper aanwezig. En zolang daar geen geïnstitutionaliseerde milieubeweging op hamert zal
dit besef worden overvleugeld door de
economische-politieke aandacht.
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