Beheersing in onzekerheid;
van technocentrisch naar ecocentrisch waterbeheer
Voordracht uit de 41sie vakantiecursus in drinkwatervoorziening. 'Effecten van milieuverontreinigingen op de waterkringloop',
gehouden op 5en 6 januari 1989 aan de TU Delft.

1. Milieukunde
De door milieudeskundigen alom
geaccepteerde definitie van milieukunde
van Udo de Haes [Udo de Haes, 1986,
p. 25] luidt als volgt: 'milieukunde is de
interdisciplinaire wetenschap die zich
bezighoudt met de relatie tussen de mens
en zijn milieu en met potentiële en actuele
problemen in deze relatie, met als doel op
basis daarvan wegen aan te geven om
deze problemen op te lossen ofte
voorkomen'.
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Deze definitie bevat verschillende
elementen die een nadere toelichting
behoeven. Onder milieu wordt hier
verstaan de fysieke, niet levende en
levende omgeving van de mens, waarmee
deze in een wederkerige relatie staat. Het
begrip 'milieu' in de milieuwetenschappen
is afkomstig uit de ecologie, die zich
bezighoudt met de relatie tussen
organismen en hun omgeving.
Milieukunde is voorts een interdisciplinaire wetenschap, waarbij de nauwe
verbinding tussen natuurwetenschappen
en sociale wetenschappen een wezenlijk
element vormt. De verweving van de
verschillende disciplines vormt een zo
belangrijk onderdeel, dat milieukundigen
zich in de eerste plaats op het gezamenlijke element van deze wetenschap richten
en de bijdrage vanuit de eigen discipline
daarvan afhankelijk maken. Ook vandaag
zal ik een centraal vraagstuk uit de milieukunde behandelen. Mijn bijdrage als
sociologe zal daar echter regelmatig doorheen klinken. Milieukunde bestudeert de
relatie tussen de mens en zijn omgeving.
Om drie redenen speelt de mens een
belangrijke rol bij de milieukunde.
In de eerste plaats spreekt men slechts
van milieuproblemen, als de verstoring in
de relatie is teweeggebracht door de mens.
Aardbevingen met een natuurlijke oorzaak
of vulkaanuitbarstingen rekent men niet
tot milieuproblemen. Men spreekt wel van
een milieuprobleem als er door gebruik
van veel fossiele energie teveel C 0 2 in de
lucht komt, waardoor de temperatuur op
aarde stijgt, de ijskappen kunnen gaan
smelten en de zeespiegel kan gaan stijgen.
Het is uiteraard denkbaar dat vele
verschijnselen, die tot nu toe als natuurlijk
werden gezien op den duur toch tot
milieuproblemen moeten worden
gerekend, als blijkt dat de activiteiten van

Samenvatting
Het milieubeleid heeft een ontwikkeling doorgemaakt van facetbeleid naar
sectoraal en tenslotte integraal beleid. Zowel van de natuurwetenschappen als van
de sociale wetenschappen wordt een bijdrage gevraagd voor de analyse van het
milieuprobleem en voor de inschatting van de effectiviteit van beleidsinstrumenten. Beide wetenschappelijke richtingen stuiten echter op vele
onzekerheden, die een adequaat beleid bemoeilijken. Dit feit is van invloed op
strategische beleidskeuzen. Alleen de ecocentrische richting biedt een goed
perspectief voor het milieu. Deze richting is als strategische keuze in een hooggeïndustrialiseerde samenleving niet toepasbaar. De wel toegepaste technocentrische richting leidt echter te vaak tot een minimum-optie. Het is daarom
nodig vanuit de sociale wetenschappen aan te geven onder welke condities het
menselijk gedrag is te beïnvloeden in de richting van de ecocentrische richting.
Verschillende theoretische opties worden achtereenvolgens behandeld.

de mens hierop van invloed zijn geweest.
In de tweede plaats houdt de milieukunde
zich slechts bezig met die milieuvraagstukken, die door de mens als actueel of
potentieel probleem worden herkend. Alle
relaties, die bestaan tussen de mens en
zijn fysieke omgeving, maar die niet als
problematisch worden gekenschetst,
vallen dus buiten de definitie.
In de derde plaats is het doel van milieukunde milieuproblemen op te lossen ofte
voorkomen. Uiteraard betekent dit een
nauwe relatie tussen milieukunde en
beleidswetenschappen, waar men aangeeft
onder welke omstandigheden en met
behulp van welke instrumenten het
gedrag van mensen valt te veranderen in
een door het beleid gewenste richting.
Het milieuvraagstuk omvat vele milieuproblemen. Zo verschillende verschijnselen als grondstoffenuitputting, bodemerosie, geluidhinder, stralingsoverlast en
het vrijkomen van toxische stoffen
vormen een onderdeel van het milieuvraagstuk. De veelvormigheid van het
vraagstuk stelt wetenschapper en beleidsvoerder voor het probleem tot indelingen
te komen, waardoor de problematiek
overzichtelijk kan worden gemaakt.
Bekende indelingen zijn naar de aard van
het vraagstuk, zoals straling of toxiciteit,
naar het aangetaste object, zoals lucht,
water en bodem, naar processen, zoals
verzuring en temperatuurstijging en naar
milieubelastende activiteiten. Om het voor
mijzelf en voor u een beetje overzichtelijk
te houden zal ik de voorbeelden ter
ondersteuning van mijn betoog vooral
putten uit de problematiek rond de
toxische stoffen en de samenhang met
menselijke activiteiten.
De oorzaken van het huidige milieuvraagstuk liggen bij de mens, die teveel als een
bezige bij door deze wereld dart.
Hij maakt teveel kinderen en hij sleept
met goederen, verwerkt ze, gebruikt ze en
legt ze tenslotte daar, waar ze van nature

niet horen. Vooral in de Verenigde Staten
is een wetenschappelijke discussie
gevoerd over de vraag welke maatschappelijke factor hierbij dominant is, de
bevolkingsgroei of de welvaartsgroei
[Commoner, 1971, 1972a, 1972b, Ehrlich
en Holdren, 1971,zie ook Hommes e.a.,
1984, 1986]. Voor de geïndustrialiseerde
wereld geldt dat de toename in produktie
en consumptie ver uitgaat boven de
bevolkingsgroei als oorzaak voor de
verstoorde verhouding met het milieu.
Ook in Nederland geldt deze relatie.
Terwijl bij een indexering op 100 in 1950
de bevolking in 1980 toenam tot 140 nam
het bruto nationaal energieverbruik toe tot
425, de tonnen vervoer per scheepvaart
naar 462 en per vliegtuig naar 2233.
Helaas kan ik niet tonen hoe in dezelfde
periode de emissies toenamen, omdat
deze in 1950 nog niet werden gemeten.
Wel geven latere gegevens aan, dat er een
directe samenhang is tussen de groei van
economische activiteiten en de emissies
naar lucht en water.
In de meeste landen is in de laatste
decennia voor de voorkoming en
oplossing van het milieuvraagstuk door
de overheden een milieubeleid tot stand
gekomen. In Nederland heeft dit beleid
een geweldige ontwikkeling doorgemaakt.
Beperkte men zich aanvankelijk tot een
facetbeleid, waarbij het milieu-aspect bij
de verschillende beleidsonderdelen moest
worden meegenomen, al vrij snel trad een
verzelfstandiging op en kon men spreken
van een sectoraal beleid, waarbij de aandacht werd gericht op de verschillende
aangetaste objecten, zoals lucht, water, en
bodem. Sinds enkele jaren is men ervan
overtuigd geraakt dat de sectorale
benadering teveel risico's inhoudt voor
overloop van een milieuprobleem van de
ene sector naar de andere, zodat men nu
een meer integrale benadering voorstaat.
Het zou verleidelijk voor me zijn geweest
om hier de sterke en zwakke onderdelen
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van dit beleid uit en te na te schetsen,
vooral ook omdat de milieubeleidssector
mede door de snelle groei vele bestuurlijke vraagstukken kent, waarvoor sociaalwetenschappelijk onderzoek zeer zinvol
kan zijn, terwijl dit door het beleid niet
altijd wordt onderkend.
Drie vraagstellingen zijn daarbij relevant.
- In welke mate is het overheidsbeleid
binnen de door de overheid gestelde
doeleinden effectiel?
- Hoe verhouden de door de overheid
gestelde doelstellingen zich tot het totale
vraagstuk oftewel in welke mate wordt het
vraagstuk opgelost?
- Iloe kan een beleid worden gevoerd
ten aanzien van een probleem waarover
de kennis partieel is maar waarvan met
grote waarschijnlijkheid kan worden aangenomen dat de omvang groter is dan we
op dit moment met zekerheid weten?
Voor de beantwoording van de eerste
vraag beschikken we over de studie van
Bressers [1983] ten aanzien van de effectiviteit van het waterkwaliteitsbeleid.
De door de overheid gestelde doelstellingen bleken redelijk gehaald te worden.
Er zijn echter andere sectoren aan te
wijzen, waar de effectiviteit geringer zal
zijn, zoals op het gebied van zure depositie,
geluidhinder en handhaving van milieuwetten. Nader onderzoek is hier gewenst.
De tweede vraag, in hoeverre het overheidsbeleid adequaat is gezien de omvang
van het probleem, is ingewikkelder te
beantwoorden. Waarschijnlijk is het
milieubeleid, mede door de aanwezigheid
van goede milieubelangenverenigingen in
ons land, meer alert voor nieuwe ontwikkelingen dan dit in andere beleidssectoren
het geval is. Ook internationaal is er de
laatste jaren een versnelde aandacht waarneembaar. Trage landen, zoals GrootBrittannië, stellen hun milieubeleid toch
geleidelijk bij. Ook in landen in versnelde
industriële ontwikkeling, zoals India,
begint zich een milieubeleid af te tekenen.
De grote vraag is echter of het nu door
overheden gekozen milieubeleid voldoende is om het milieuvraagstuk te
kunnen beheersen. De effectiviteitsvraag
van het beleid wordt dan niet afgemeten
aan de effectiviteit van het geformuleerde
beleid, zoals bestuurskundigen graag
doen, maar aan de oplossing of voorkoming van het vraagtuk. Voor de beoordeling van deze vraag is het noodzakelijk
over voldoende kennis te beschikken over
de omvang van het milieuvraagstuk. Deze
kennis is echter afwezig. Dit leidt mij tot
de derde vraag: hoe kan een beleid
worden gevoerd als de benodigde kennis
slechts partieel is?

2. Velden van onzekerheid
Het milieuprobleem wordt veroorzaakt
door activiteiten van de mens. Deze activiteiten zijn door de technische ontwikkelingen zeer veelzijdig geworden. Van een
deel van deze activiteiten weten we heel
zeker, dat ze tot milieuproblemen aanleiding geven. Voorbeelden hiervan zijn
emissies van het verkeer, emissies van de
industrie en het overvloedig gebruik van
fosfaten en ammoniak in de landbouw. Kr
is een grote categorie activiteiten, waarvan
we vermoeden dat er een milieuprobleem
kan optreden. Te denken valt aan het
radio-actieve tritium in het Maaswater,
afkomstig van een kerncentrale bij normaal gebruik, dat de drinkwaterleidingbedrijven zowel in Nederland als in België
zorgen baart. Een ander voorbeeld is het
vrijkomen van sporengassen, hetgeen
onder andere toeneemt door het vergroten van de veestapels runderen en het
opvoeren van de natte rijstproduktie.
Sporengassen kunnen in de atmosfeer tot
verstoringen leiden, maar we weten nog
niet precies hoe [Van Ham, 1987].
Tenslotte veronderstellen we dat er
activiteiten zijn, waarvan we nu zelfs nog
niet vermoeden dat milieuverstoringen het
gevolg kunnen zijn. Deze laatste activiteiten vallen strikt genomen buiten de
definitie van milieukunde, maar zij
vergroten wel het veld van onzekerheid.
Immers, in de enkele decennia, dat het
milieu op een systematische wijze aandacht kreeg van overheid, milieugroepen
en wetenschap, ervoer men dat het
milieuvraagstuk uitgebreider en meer
divers is, dan men aanvankelijk dacht.
Het milieubeleid beweegt zich in twee
grote velden van onzekerheid, een
natuurwetenschappelijke en een
sociaalwetenschappelijke.
Laten we eens nader bekijken hoe het
natuurwetenschappelijke proces van
identificatie van milieuproblemen plaats
vindt. Kenmerkend voor het natuurwetenschappelijke onderzoek is de bestudering
van dosis-effect relaties. Zo wordt
bestudeerd welke concentratie van een
bepaalde stof welke effecten heeft op een
organisme of een deel van een organisme.
Een voorbeeld hiervan is het onderzoek
van Copius-Peereboom-Stegeman naar
het effect van cadmium op de placenta of
op de nieren [Copius-PeereboomStegeman. 1981]. Deze studies worden
onder laboratoriumomstandigheden
verricht en ze zijn goed uitvoerbaar.
Ingewikkelder wordt het al als onder
laboratoriumcondities de interactie van
verschillende stoffen en hun effect op één
organisme wordt bestudeerd.

Nog moeilijker wordt het als deze studies
in een veldsituatie worden uitgevoerd.
Haast onmogelijk wordt het als men
uitgaat van een waargenomen effect in
een veldsituatie, zoals de aantasting van
bossen, en dan moet uitvinden welke
stoffen verantwoordelijk zijn voor de aangebrachte schade. De wetenschappelijke
discussie over de complexiciteit van de
oorzaken van de aantasting van de bossen
gaat nog steeds door.
Dit feit heeft grote beleidsconsequenties.
Het openbaar bestuur kan slechts
regelend optreden voor de deelrelaties,
die wel bekend zijn, maar het maakt zich
gelijktijdig kwetsbaar voor kritiek.
Onzekerheid en omstreden diagnosis
kunnen beleidsverlammend werken
doordat verschillende groepen proberen
elkaar de zwarte piet toe te spelen.
Het onderzoek in een veldsituatie is moeilijk door de aanwezigheid van een groot
aantal stoffen in het milieu en door de
aanwezigheid van een groot aantal ecosystemen. Schattingen van chemici komen
uit op het bestaan van vier miljoen
verschillende stoffen [Europese commissie, 1982], In de voortgangsrapportage van
hel Milieuprogramma van de Tweede
Kamer [Tweede Kamer, 1987-1988] is
sprake van 100.000 milieugevaarlijke
stoffen. De stoffen verbinden zich met
elkaar, ze worden getransporteerd door de
wind of het water, zelfs in de bodem
vinden transporten plaats en iedere uitstoot van stoffen door verkeer of industrie
kan in principe overal op aarde of in de
atmosfeer terecht komen. Bij een zo
gigantische hoeveelheid variabelen waarbij zowel de onafhankelijke variabelen, de
stoffen, als de afhankelijke variabelen, de
verschillende ecosystemen, op een schaal
voorkomen die voor mensen niet meer te
bevatten is, is een complete kennis van
dosis-effect relaties onmogelijk. Wel is het
mogelijk - en zo werkt men ook in de
praktijk - stoffen en ecosystemen te
groeperen, maar ook dan blijft de
onzekerheid over de gevonden verbanden
zeer groot.
Ook het kwalitatieve aspect leidt tot vele
onzekerheden. Om de vraag te kunnen
beantwoorden welke concentraties van
stoffen in het milieu toelaatbaar zijn dient
men te beschikken over criteria van ecologische toelaatbaarheid. Het probleem
dringt zich dan op welke ecosysteem men
wil beschermen [zie ook Opschoor, 1987].
Ieder ecosysteem kent zijn eigen condities.
Een door lood vergiftigde berm is ook een
ecosysteem. De kwalificatie vergiftigd is
een menselijke waardering.
Dit voert mij tot het sociaal-wetenschappelijke veld van onzekerheid. We spreken
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slechts van milieuvraagstukken als de
relatie tussen de mens en zijn fysieke
omgeving door de mens als problematisch
wordt herkend. Het milieuvraagstuk is
daarmee tijd- en maatschappijgebonden.
Uiteraard stuiten we hier op een interessant veld van onderzoek voor historici,
sociologen en politicologen. Vele vragen
laten zich formuleren over de condities
waaronder milieuproblemen als zodanig
worden herkend en onder welke condities
deze problemen de weg naar de politieke
agenda vinden. Het is een terrein waarop
reeds naarstig onderzoek wordt verricht
en geleidelijk aan wordt duidelijk, welke
factoren aan de herkenning van het
vraagstuk blijken bij te dragen. Factoren
als zichtbaarheid, nabijheid, directe schade
en de politieke positie van de probleemherkenner spelen hierbij een belangrijke
rol [Dieleman e.a., 1983, Hisschemöller,
1986, Hommes, 1987a en 1987b]. Deze
factoren hebben betrekking op onze
directe sociale omgeving. Het is daarom
heel wel denkbaar dat er milieuverstoringen bestaan, die door de beperktheid van
de menselijke perceptie niet als zodanig
worden herkend. Bij de verstoring van de
atmosfeer door sporengassen is dit lange
tijd zeker het geval geweest. Het bestaan
van dergelijke ingewikkelde relaties kan
alleen door natuurwetenschappers worden
bedacht en aangetoond. Hierbij is het
interessant na te gaan door welke processen het programmeren en uitvoeren van
dit type onderzoek gestuurd wordt.
Vervolgens is het niet zeker dat door hen
de juiste wegen worden bewandeld om
het probleem op de politieke agenda te
brengen. In het geval van zure regen heeft
dit proces meer dan twintig jaren geduurd
en het waren eerder de bosbouwers dan
de biologen, die de overheden van de
ernst van de zaak konden overtuigen.
Uiteraard heb ik de vele onzekerheden
uitvoerig weergegeven om de aard van
het milieuprobleem duidelijk te maken.
Het beleid richt zich op bekende relaties,
hiervoor is veel natuurwetenschappelijk
onderzoek nodig, terwijl de erkenning van
een milieuprobleem als probleem door
sociale mechanismen traag kan verlopen.
Dit zijn de voornaamste redenen voor het
feit dat milieuproblemen pas worden
aangepakt als de schade is aangericht.
Hoe komen we uit dit probleem? Laten
we daarvoor eerst bekijken, welke
strategieën ten aanzien van het milieuvraagstuk bestaan.
3. Strategieën voor een milieubeleid
O'Riordan [O'Riordan, 1976, zie ook
Bouwer e.a., 1983] maakt een onderscheid
tussen twee denkrichtingen ten aanzien

van het milieu, die tegelijkertijd als
strategie voor de beheersing kunnen
dienen, de ecocentrische en de technocentrische.
Bij de ecocentrische denkrichting gebruikt
men als centraal criterium het primaat van
de natuur en wil men het handelen slechts
richten op het het voortbestaan van een
grote diversiteit aan ecosystemen.
O'Riordan spreekt in dit verband van de
verantwoordelijkheid van mensen voor
leven-ondersteunendc processen van de
natuurijke omgeving. Het is een holistische richting, waarbij het ecosysteem van
de gehele wereld als één geheel wordt
beschouwd. In vele, vooral de kleinere,
milieu-actiegroepen kan men dit centrale
criterium als uitgangspunt zien.
Hoewel de denkrichting meer afkomstig is
uit het 'terug-naar-de-natuur-denken' uit
de Romantiek en sinds het einde van de
vorige eeuw een nieuwe aantrekkingskracht kreeg door de zichtbare natuurverstoringen, is de richting in feite een
logisch antwoord op de bovengestelde
problematiek van de onmogelijkheid via
adequate kennisverwerving ooit het
milieuvraagstuk volledig te kunnen
beheersen. Als gedeeltelijke oplossingen
nimmer de zekerheid kunnen verschaffen
belangrijke milieu-verstoringen te
vermijden, leef dan geheel volgens de
wetten van de natuur.
Een volledige doorvoering van deze
utopische denkrichting in onze samenleving is echter om drie redenen
onmogelijk.
In de eerste plaats zou een rigoureuse
doorvoering een terugkeer betekenen naar
een samenleving zonder gebruik te maken
van milieubelastende technieken, kortom
naar een primitieve samenleving, waar de
gemiddelde levensverwachting slechts
35 jaar is, terwijl een goed milieubeleid
juist moet leiden tot handhaving of
verlenging van levensverwachtingen.
In de tweede plaats is de bevolking op de
wereld zo toegenomen, dat een leefwijze
volgens de regels van de natuur de
produktie van onvoldoende voedsel zou
betekenen. Tenslotte is een dergelijke
stringente bewust-gewilde ingreep in ons
type samenleving als mogelijkheid
sociologisch niet denkbaar. Wel is het
zinvol goed te kijken naar de vele
creatieve ideeën, die door verschillende,
ecocentrisch georiënteerde, groepen
worden uitgedragen.
De technocentrische denkrichting zou
men het 'ruim-op-die-boel' denken
kunnen noemen. Hel milieuprobleem
wordt erkend en men begint via maatregelen de ergste schade in te dammen en
regels uit te vaardigen voor preventie.

Het probleem van de grote hoeveelheid
stoffen wordt omzeild door prioritaire
stoffen te kiezen, waarvan men de
grootste schade verwacht. In het Milieuprogramma 1988-1991,dat aan de
Tweede Kamer is aangeboden, is sprake
van circa 100.000 bestaande milieugevaarlijke stoffen. Via een reductie kiest men
enkele stoffen, waar per jaar bijzondere
aandacht aan kan worden gegeven.
Op deze wijze kan men de stoffen,
waarvan de MAC-waarden, de maximaal
aanvaardbare concentraties zijn berekend,
geleidelijk uitbreiden. Binnen de EG
bestaat er voor de waterkwaliteit een lijst
met 3 verboden stoffen en 129 zeer
verdachte stofgroepen. In de Verenigde
Staten en inJapan is men wat verder
gegaan en ook binnen Europa kan men
grote verschillen in benadering aantreffen.
Dit neemt niet weg, dat de aandacht
slechts gericht blijft op een beperkt aantal
stoffen. Ook de regelmatige metingen in
het veld hebben betrekking op slechts een
deel van de stoffen. Een verdere
inperking is dat de MAC-waarden met
zekere marges worden opgesteld voor de
overlevingskans van mensen terwijl de
extrapolatie naar ecosystemen te gemakkelijk wordt gemaakt. Bovendien wordt
onvoldoende rekening gehouden met de
gezamenlijke werking van stoffen.
Voor de stoffen waarop men wel de
aandacht heeft gericht is deze
technocentrische richting ondanks vele
bestuurlijke problemen niet geheel zonder
effect gebleven. Zo is de concentratie van
zware metalen in de Rijn sinds 1971
behoorlijk teruggebracht, soms tot minder
dan een tiende van de oorspronkelijke
belasting [Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, 1985].
Behalve de aandacht voor slechts een
beperkte hoeveelheid stoffen zijn er nog
meer bezwaren tegen de technocentrische
richting aan te voeren, die de onzekerheid
over de juistheid van deze strategie doen
toenemen.
Het eerste bezwaar is van logistieke aard.
De technocentrische richting reageert
slechts als de schade reeds is aangebracht.
Van vele stoffen is echter bekend, dat ze
geruime tijd in het milieu verblijven en
haast niet af te breken zijn. Dit is dan ook
de reden dat de nu sterk teruggebrachte
PCB's nog steeds schade aanrichten aan
de zeehondenstand in de Noordzee.
De stof komt - evenals DDT - ook voor
in de moedermelk van mensen; effecten
hiervan zijn niet bekend.
De technocentrische strategie 'ruim-opdie-boel' is bovendien gewoonlijk een
korte-termijnbeleid. Dit houdt in dat
maatregelen heel vaak elders weer schade
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aanbrengen. De in milieukringen zo
bekende 'wet van behoud van ellende'
gaat nog steeds op. De grote problemen,
die men in het Rijnmondgebied ervaart
met de berging van het zwaar toxische
baggerslib treden ook op bij de
verwerking van het slib van waterzuiveringsinstallaties.
Een volgend bezwaar is van biologische
aard. Vele ecosystemen kennen een
bufferfunctie, die schade jarenlang kan
opvangen. Als de bufferfunctie eenmaal is
aangetast, dan verloopt de afbraak daarna
bijzonder snel. Hoogstwaarschijnlijk is dit
het geval bij de aantasting van de bossen
door zure depositie; het is zeker het geval
bij erosie. Ook van biologische aard is het
feit dat het herstel van ecosystemen zeer
lange termijnen kent, soms van duizenden
jaren.
De technocentrische richting is een
optimistische strategie. Men gaat uit van
de overtuiging dat het milieuprobleem
technisch kan worden opgelost als er maar
genoeg onderzoek wordt gedaan en
vervolgens de juiste technische maatregelen worden genomen. Hier staan de
technische en ecocentrische richting
lijnrecht tegenover elkaar.
Tenslotte zijn de beleidsmogelijkheden
van de technocentrische richting zeer
complex. Als algemene stelling kan men
formuleren, dat de beleidsmogelijkheden
afnemen naarmate meer sectoren, zowel
in binnen- als buitenland, aan de doelstellingen van het beleid moeten meewerken. Ik wil deze stelling uitwerken aan
de hand van de beleidsmogelijkheden
voor het verminderen van de zure
depositie.
Voor de Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) [B-raat e.a.; RMNO
1987] is door het Instituut voor Milieuvraagstukken een computermodel
ontworpen om na te gaan onder welke
omstandigheden in het jaar 2000 de
invloed van zure depositie op bossen tot
een aanvaardbaar niveau kan worden
teruggebracht. De leden van de RMNO
werd verzocht zelf deze condities op het
spoor te komen. Na een middag en een
avond met rode oortjes de verschillende
scenario's te hebben afgewerkt werd laat
op de avond een oplossing gevonden, die
de aanwezigheid tot wanhoop stemde
omdat de oplossing beleidsmatig onhaalbaar leek.
Onder de aanname van een economische
groei van 2% moesten in geheel Europa
zowel de emissies van het verkeer (NO x ),
van de landbouw (NH 3 ) en van kolencentrales (S0 2 ) met de helft worden
teruggebracht als men niet alleen de
populier maar ook de gevoeliger douglas-

spar in Nederland wil laten voortbestaan.
Het computermodel was uiteraard een
vereenvoudigde weergave van de
complexe relaties bij zure depositie, waarbij bovendien sommige variabelen nog
onbekend zijn. Maar het is nu reeds
onduidelijk hoe in krap 15 jaar tijd de wel
bekende oorzakelijke factoren tot de helft
kunnen worden teruggebracht. Hoe kan
een overheid de emissies van het verkeer
halveren, terwijl het autobestand sterk
groeit? Kan men in 15 jaar tijd een minder
milieubelastende brandstof laten ontwikkelen en invoeren? Kan men in 15 jaar tot
een verdubbeling van het spoorwegnet
komen, zodat men het vervoer over de
weg echt kan ontlasten? In principe is het
ammoniakprobleem in de landbouw gemakkelijker op te lossen, omdat we hier
slechts met één beroepsgroep te maken
hebben, voor wie het bovendien nog een
eigenbelang is om de landbouwgrond
gezond te houden. Dagelijks kunnen we
echter in de krant lezen; op hoeveel
weerstanden het Meststoffenbesluit stuit.
De vermindering van de S0 2 -uitstoot kan
in ons eigen land waarschijnlijk wel
worden gehaald. Bij deze maatregel spelen
ook weinig factoren een rol. Een veel
groter probleem vormt de vermindering
van de S0 2 -uitstoot in Oost-Europa, die
een aanzienlijke bijdrage geeft aan de
boven ons land aanwezige S0 2 . Vooral om
financiële redenen lijkt de beperking van
S 0 2 in Oost-Europa in 15 jaar geheel
onmogelijk, tenzij wij als westerse landen
bereid zouden zijn de Poolse kolencentrales te voorzien van ontzwavelingsinstallaties. Slechts dit ene voorbeeld
maakt duidelijk hoe ingewikkeld de
beleidsmatige aanpak van het probleem
van de zure depositie in eigen land al is,
waarbij het gedrag van zovelen moet
worden bijgesteld; de internationale
dimensie doet wanhopen; tenzij zeer
onorthodoxe methoden worden toegepast.
Het is zeer de vraag of de technocentrische richting in staat is tijdig het milieuprobleem op te lossen. Door de strategie
reageert men pas als de schade zichtbaar
is, vervolgens dient men nog te onderzoeken welke oorzaken werkelijk verantwoordelijk zijn voor de schade, op grond
daarvan wordt een nieuw beleid
ontworpen, dat dient nog te worden
geïmplementeerd en de hele weg is te
lang om op korte termijn tot herstel van
de aangebrachte schade te komen.
De bezwaren tegen de technocentrische
richting maken het noodzakelijk een
beleid te ontwikkelen, dat meer aansluit
bij ecologische principes. Uiteraard
betekent dit in de eerste plaats een
verschuiving van de beleidsaandacht van
herstel naar preventie. Dit proces is al

enkele jaren gaande. Het grote probleem
blijft, dat de preventie slechts gericht
wordt op de bekende schadelijke relaties.
Een volgende mogelijkheid zou zijn om
van alle menselijke activiteiten na te gaan,
wat de mogelijke milieu-effecten kunnen
zijn, om vervolgens tot regulering over te
gaan. Deze oplossing is te arbeidsintensief, vereist te veel wetenschappelijk
onderzoek en leidt tot te veel reguleringen. Wat dan wel? Ik stel me voor, dat
we de komende jaren vooral moeten
zoeken naar een combinatie van de technocentrische en ecocentrische principes.
We moeten zeker vast blijven houden aan
de bescherming die de technocentrische
richting biedt. Dit betekent, dat het
onderzoek naar dosis-effect relaties van
de waarschijnlijk meest gevaarlijke stoffen
moet doorgaan, er dienen meer MACwaarden te worden vastgesteld, de overheid dient meer mogelijkheden te krijgen
voor de controle van de emissies. Echter,
en dat vergt een belangrijke ommekeer in
het denken, we moeten dit hele systeem
van regulering niet als een beheersing van
het milieuprobleem zien, het is een
minimum-optie die ons steeds weer voor
verrassingen zal stellen.
Dit inzicht zal ook invloed hebben op ons
taalgebruik. Een schone auto is niet
schoon zolang er ondanks het gebruik van
een katalysator toch nog stoffen vrij
komen en door de fossiele verbranding
het C0 2 -gehalte in de lucht toeneemt.
Belangrijk voor beleid en onderzoek zal
worden technieken te ontwikkelen om
ieder mens te stimuleren vanuit de eigen
situatie zoveel mogelijk te leven in overeenstemming met ecologische principes,
zodat we als samenleving niet alleen ver
uitkomen beneden de geformuleerde
normen maar ook onaangename milieuverrassingen in de toekomst worden
verminderd op terreinen waar de kennis
nu nog beperkt is.Juist omdat de kennis
over de relaties in het milieu beperkt is, is
het noodzakelijk te komen tot een verdere
gedragsverandering, dan door normen
kan worden opgelegd. In de rest van mijn
betoog wil ik nagaan welke consequenties
deze gedachte voor het beleid en het
onderzoek zou kunnen hebben. Daarvoor
wil ik eerst uiteenzetten, door welke
factoren het gedrag van mensen als
consument en als producent kan worden
beïnvloed.
4. Beïnvloeding van het menselijk
gedrag
4.1 Theoretische achtergronden
Het menselijk gedrag kan globaal gezien
door drie factoren worden bepaald, door
verinnerlijking van bepaalde waarden,
door de aanwezigheid van bepaalde
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condities en door invloeden van buitenaf,
zoals sociale controle en fysieke dwang.
Naar ik aanneem geheel onafhankelijk van
elkaar en vanuit een volkomen verschillende optiek kwamen een filosoof van
deze universiteit en een beleidsvoerder
uit het bedrijfsleven afkomstig tot de
conclusie, dat vooral de verinnerlijking
van milieuwaarden een oplossing kan
bieden voor het milieuvraagstuk.
Kimmerle stelt in zijn beschouwing over
het alternatieve denken het volgende: 'Für
den neuen Naturbezug gilt, diese in ihrem
Sein soweit wie möglich sein zu lassen,
das heiszt hier, sie zu schonen und sich
einzuordnen' [Kimmerle, 1983, p. 103],
Winsemius stelt: Dat is wat ik bedoel met
de verinnerlijking van de milieuverantwoordelijkheid: het als een normaal
onderdeel van de dagelijkse praktijk
beschouwen dat een ieder zich 'fatsoenlijk'
gedraagt ten opzichte van het milieu.
Zich gedraagt als een gast in eigen huis'
[Winsemius, 1986, p. 61].
Verinnerlijking van milieuwaarden is om
een aantal redenen noodzakelijk:
- Voor het noodzakelijke maatschappelijke draagvlak van politieke besluiten
betreffende geboden en verboden en ook
betreffende de aanwending van overheidsfondsen voor onderzoek en voor de
opbouw van de noodzakelijke instituties,
die het milieubeleid vorm moeten geven.
- Voor het bevorderen van die gedragingen, die noch door geboden, noch door
verboden op zich, te realiseren zijn.
- Voor het bevorderen van het zoeken
naar oplossingen, zowel op het niveau van
de producent als van de consument.
Is de verinnerlijking van milieuwaarden
echter een voldoende voorwaarde om tot
een milieuvriendelijk gedrag te komen?
De relatie tussen houding en gedrag is
zowel in de sociale psychologie als in de
sociologie een bekend thema. Met name
op het terrein van de milieuperceptie en
de milieuwaardering als ook op het aanverwante gebied van energiebesparing is
over deze relatie ook in ons eigen land
veel onderzoek gedaan. De gebruikte
theorieën om deze relatie te verklaren zijn
ofwel theorieën van collectieve handelingen, ofwel meer specifieke sociaal
psychologische verklaringsmodellen voor
het gedrag [Ester, van der Meer, 1979, en
van Raay, Verhallen].
Uit deze studies komen enkele resultaten,
die voor mijn vraagstelling van belang
zijn.
Het meest teleurstellend voor de
oplossing van het milieuvraagstuk zijn de
collectieve handelingstheorieën. Zij verklaren heel goed hoe het mogelijk is, dat
er enerzijds een hoge bezorgdheid bestaat
over het milieu, terwijl personen ander-

zijds de kosten van gedragsverandering op
andere afwentelen. Een schoon milieu
wordt beschouwd als een collectief goed,
waarvoor alleen onder dwang of door de
aanwezigheid van belonende stimuli
mensen bereid zijn het gedrag aan te passen [Ester en van der Meer, 1979, p.32].
Bij andere sociaal-psychologische
theorieën wordt meer specifiek onderzocht, onder welke voorwaarden de relatie
tussen houding en gedrag kan worden
verbeterd.
In de eerste plaats blijkt, dat de milieuperceptie en het waarderingselement, het
milieubesef, hoog is en blijft. We weten
ook, door welke factoren deze milieuperceptie ontstaat [Bronner, e.a., ILBO,
1981]. Belangrijke elementen zijn nabijheid en zichtbaarheid van de aantasting.
Daardoor kan het milieubesef wat
wisselen en per cultuur verschillen. Uit
een recent EG-rapport kunnen verschillen
in bezorgdheid tussen landen in Europa
vaak tot dergelijke lokale verschillen
worden herleid [Commission of the
European Communities, 1986]. Maar
bovendien weten we waardoor een positieve instelling tot het milieu niet altijd
tot milieuvriendelijk handelen leidt.
Hierbij spelen de elementen kennis,
concurrerende waarden en normen en de
aanwezigheid van bepaalde condities een
belangrijke rol.
In de eerste plaats ontbreekt het velen aan
kennis omtrent de relatie tussen het eigen
gedrag en het milieu. De milieuvriendelijke keuze tussen het gebruik van de
eigen auto en het openbaar vervoer is
langzamerhand wel aan een ieder bekend.
Minder bekend was bij de autorijder, dat
harder rijden tot relatief meer milieuvervuiling leidt, totdat deze zaak de voorpagina's haalde door het onzalige voorstel
de toegestane snelheid op de autowegen
tot 120 km per uur toe te staan, en ik mijn
reeds geschreven tekst moest aanpassen.
Andere voorbeelden waarbij de consument onvoldoende kennis heeft van de
milieuconsequenties van het eigen
handelen zijn het overmatig gebruik van
schoonmaakmiddelen en de mogelijkheden voor de dispositie van klein
chemisch afval. De kennis hierover is bij
de gebruiker nog zeer beperkt.
Een tweede factor betreft de concurrentie
van andere waarden en normen en de
inschatting van de baten en kosten van
keuze-gedragingen. Uiteraard beschikt de
mens niet over één houding ten opzichte
van één mogelijk gedrag, ieder gedrag is
een keuze tussen vele alternatieven, waarbij concurrerende waarden en wensen een
rol spelen. Bij de keuze tussen openbaar

en privé-vervoer spelen elementen als
kosten, snelheid, comfort en tenslotte pas
milieuvriendelijkheid een rol.
Een derde factor betreft de aanwezigheid
van keuzemogelijkheden. Vooral deze
factor is van overwegend belang en hij
wordt door beleidsvoerders vaak
onderschat. Als men bijvoorbeeld bij het
inzamelen van klein chemisch afval van
huishoudingen en kleine bedrijven niet
zorgt voor een goed toegankelijk inzamelpunt zal men geen effect sorteren, ook al
is de bereidheid van de bevolking tot
medewerking zeer groot.
Samenvattend kan de vraag of verinnerlijking van milieuwaarden een voldoende
voorwaarde is om te komen tot milieuvriendelijk gedrag negatief worden
beantwoord.
Welke relevantie hebben deze wetenschappelijke inzichten nu voor het beleid
van een overheid? Laat mij daarvoor
terugkomen bij het uitgangspunt. Globaal
gezien wordt het gedrag bepaald door
verinnerlijking van waarden, door de aanwezigheid van goede condities en door
vormen van dwang. In overeenstemming
hiermee kan een overheid het gedrag van
mensen trachten te veranderen door de
aandacht te richten op instrumenten als
voorlichting en educatie, op stimuleringsmaatregelen en op het stellen van geboden en verboden. Echter instrumenten
als voorlichting en educatie om te komen
tot verinnerlijking van waarden, zullen op
zichzelf nooit voldoende zijn. Zij dienen
altijd gecombineerd te worden met de
verbetering van condities en in het
uiterste geval dwang. Alleen combinaties
van de instrumenten zijn effectief.
Overigens komt het nog steeds voor dat
zelfs één persoon veranderingen teweeg
kan brengen. Het bekendste voorbeeld op
het gebied van het milieu is dat van de
Wageningse collega Zonderwijk
[Zonderwijk, 1979],die met een zekere
volharding een ander maaischema en een
andere verzorging van de Nederlandse
bermen bij Rijkswaterstaat heeft bewerkstelligd. De Dienst Droge Waterstaat, een
naam die alleen in Nederland uitgevonden
kon worden, beheert nu wegen, omzoomd
met prachtige inheemse bloemen.
Een hoog milieubesef van een bevolking
heeft waarschijnlijk wel een ander effect,
hoewel over deze relatie weinig bekend is.
Het is aannemlijk, dat een overheid
slechts dan een vrij stringent milieubeleid
kan voeren, als er voldoende draagkracht
voor dit beleid aanwezig is. We weten
echter niet in welke mate een bevolking
een beleid dient te steunen voor dit
effectief kan zijn.
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4.2 Consumentengedrag
Verder onderzoek op het gedrag van de
beïnvloeding van het gedrag van
consumenten kan zeer beleidsrelevant
zijn. Hier kan zeker nog winst voor het
milieu worden geboekt zonder tot het
laatste middel, dwang, te hoeven overgaan. Voor de voorlichting en educatie is
het van belang te weten dat de milieuhouding als zodanig positiefis. De voorlichting zou zich vooral moeten richten op
het aanbieden van specifieke kennis over
de milieugevolgen van het gedrag en op
het aanbieden van realistische alternatieven. In ons land speelt de milieubeweging hierbij een centrale rol. Veel
belangrijker zal het echter zijn wegen te
zoeken, waardoor de consument als het
ware vanzelf het goede alternatief kiest.
Dit kan als er voornamelijk produkten op
de markt komen, waarbij aan het milieuaspect, zowel bij gebruik als bij dispositie
zoveel mogelijk aandacht is geschonken.
Hiervoor is de medewerking van het
bedrijfsleven nodig. Ik wil nu analyseren,
hoe gedragsverandering bij het bedrijfsleven optreedt, waarbij ik zowel denk aan
de vermindering van milieubelastende
emissies tijdens het produktieproces als
aan de verbetering van de geproduceerde
goederen [Eekels en van Weenen,
RMNO, 1987].
4.3 Gedragsverandering van producenten
Hoewel de sociaal-psychologische en
sociologische studies doorgaans verricht
zijn onder consumenten, zijn zij ook voor
de gedragsbeïnvloeding van producenten
van eminent belang. Ook hier geldt dat
een bewustmaking van het personeel door
het management niet voldoende is, het is
tevens noodzakelijk kennis over te dragen
en situaties te creëren, waardoor het
milieuvriendelijke handelen ook gewenst
en mogelijk wordt. Dit betekent, dat de
organisatie van het bedrijfsleven mede
gericht moet zijn op de milieu-aspecten.
Verschillende bedrijven, onder andere in
de grote chemische industrie, zijn reeds
begonnen procedures te ontwikkelen,
waardoor een milieubeleid een inherent
onderdeel van de organisatie wordt.
Geleidelijk aan komt ook kennis beschikbaar over de organisatiekenmerken, die
gunstig zijn voor de integratie van de
aandacht voor milieuaspecten [Hettelingh
en Paap, RMNO, 1987; Winter 1987].
De houding van het bedrijfsleven ten aanzien van het milieu wordt in sterke mate
bepaald door de sociale omgeving waarin
men zich bevindt. Er zijn aanwijzingen dat
de liberale economische orde van de
samenleving in de Verenigde Staten meer
eisen stelt aan een goed milieubeleid van
de bedrijven dan de gemengde orde van

West-Europa, terwijl de Westeuropese
samenleving weer verder gaat dan de
geleide economische orde in de Oosteuropese landen. In de Verenigde Staten
is enerzijds de wetgeving stringenter en
wordt meer gebruik gemaakt van gerechtelijke processen terwijl anderzijds meer
openheid van het bedrijfsleven wordt
verwacht ten aanzien van een publieke
verantwoording van het eigen handelen.
In Nederland kenmerkt de relatie tussen
het bedrijfsleven en de omgeving zich
voornamelijk door een hoge graad van
communicatie met de overheid.
De publieke verantwoording treedt
doorgaans pas op als een bedrijf met het
milieubeleid behoorlijk in de knel is gekomen. De communicatie met de overheid
heeft betrekking op het niveau en het
tempo van het terugdringen van de
milieubelasting. Daarbij wordt door het
bedrijfsleven aan de overheid gevraagd
met duidelijke normen te komen. Voorts
stimuleert de overheid het gebruik van
schonere technologieën.
Hoewel dit beleid van de overheid
ongetwijfeld tot een vermindering van de
milieubelasting heeft geleid, blijft de totale
milieubelasting nog steeds zeer groot en
daarom plaats ik de volgende kanttekeningen.
In de eerste plaats heb ik twijfels bij de
sterke roep om normering. Het is voor
mij zeer de vraag of de overheid zich in de
positie moet laten dringen om op basis
van wetenschappelijk onderzoek normen
voor alle emissies van het bedrijfsleven
vast te stellen. De kennis over de milieuaspecten van het eigen produktieve
handelen is nergens zo groot als bij het
bedrijfsleven zelf. Vooral de grote bedrijven met hun uitstekende laboratoria
zouden zelf aan moeten geven hoe ver
men kan gaan met het terugdringen van
de emissies. Zij zouden verder kunnen
komen dan de minimum-optie, die door
de regulering mogelijk wordt. Uiteraard
wordt dan een publieke verantwoording
noodzakelijk. In de tweede plaats beperkt
de introductie van schonere technologieën
zich vaak tot toegevoegde technologieën,
zoals het plaatsen van filters en het
gebruik van waterzuiveringssystemen aan
het eind van het produktieproces. Het zou
veel beter zijn als binnen het bedrijf een
goede afweging wordt gemaakt tussen het
gebruik van proces-geïntegreerde technologieën, waarbij ook meer aandacht komt
voor de vermindering van afval en voor
de inventarisatie van hergebruiksmethoden in het produktieproces, en het
gebruik van toegevoegde technologieën
[Quakernaat en Don, RMNO, 1988].
Soms komt het voor, dat het energie-

verbruik toeneemt bij de toepassing van
voor het milieu vriendelijker produktietechnieken. Vooral omdat een toename
van het energieverbruik tot een hogere
milieubelasting leidt zal ook het energieverbruik bij deze afweging een rol moeten
spelen. Een optimale milieu- en energiebalans kan eigenlijk alleen maar door het
bedrijfsleven zelf worden ontwikkeld.
Een derde bezwaar van de huidige procedure is, dat de overheid overbelast raakt
door teveel de verantwoordelijkheid naar
zich toe te trekken. De overheid moet met
zeer hooggeschoolde ambtenaren de
situatie in een bedrijf beoordelen. Het
risico bestaat, dat men snel genoegen
neemt of zelfs eisen formuleert in de
richting van toegevoegde technologieën,
omdat men hiermee vertrouwd is en in
ieder geval zeker weet, dat de emissies
niet direct in de lucht of het water komen.
Het verwerkingsprobleem van de
opgevangen stoffen blijft dan echter
bestaan. Ook komt deze vorm van regulering de creativiteit binnen het bedrijfsleven om tot geheel nieuwe produktieprocessen te komen niet ten goede.
De overbelasting van de overheid door de
reguleringsactiviteiten ten opzichte van de
grote bedrijven leidt er ook toe, dat de
overheid minder aandacht kan geven aan
de milieubelasting van het midden- en
kleinbedrijf. Van deze belasting is zo
weinig bekend, dat schattingen van
beleidsvoerders in gesprekken met mij
varieerden van 10 tot 50% van de totale
belasting. Zoals uit een onderzoek van ons
Studiecentrum bleek [Erank en Swarte,
1986] komt met name het midden- en
kleinbedrijf pas tot actie als de overheid
flinke druk uitoefent. Een ander probleem
van het midden- en kleinbedrijf is, dat
gewoonlijk te weinig kennis binnen het
eigen bedrijf aanwezig is om op een
behoorlijke manier oplossingen te zoeken
voor de milieubelasting. Een andere
belangrijke uitkomst van genoemde studie
is het ontbreken in Nederland van een
onafhankelijk voorlichtingscentrum, vergelijkbaar met de landbouwvoorlichting.
Vooral om deze reden is het te betreuren,
dat milieuadvies-centra, zoals het ICMAT
(Industrieel Centrum voor Milieu- en
Afvaltechnologie) zo moeizaam van de
grond komen.
In de Verenigde Staten heeft men reeds
geruime tijd het inzicht ontwikkeld dat het
noodzakelijk is technieken te gebruiken,
met behulp waarvan het bedrijfsleven kan
worden gestimuleerd tot een grotere
reductie van de milieubelasting te komen
dan de sterk gereguleerde minimumopties kan bieden. Ook in ons land
beginnen deze inzichten en technieken
aandacht krijgen.
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5. Toekomstig milieubeleid
Het voornaamste inzicht betreft het feit,
dat de aarde één groot ecosysteem is.
Iedere milieubelasting draagt bij aan de
totale belasting. Tot nu toe is, mede door
een te technocentrische benadering, aan
het begrip afval een te beperkte betekenis
gegeven. Afval werd gezien als stoffen die
geen economische waarde meer vertegenwoordigen en door de kosten van
dispositie zelfs een schadepost vormen.
Men verstaat nu onder afval alle stoffen,
die na eerst moeizaam gewonnen te zijn,
zoveel mogelijk moeten worden hergebruikt om geen schadepost voor het
milieu te vormen. Dit betreft al de stoffen,
die bij de produktie, het gebruik of de
dispositie van goederen verloren gaan.
Ook emissies in lucht en water zijn een
verspilling.
Deze inzichten hebben vooral in de
Verenigde Staten, maar ook in ons eigen
land tot enkele principes geleid, die een
vast onderdeel van ieder milieubeleid
zouden moeten zijn.
De reductie van afval wordt het centrale
thema van het komende milieubeleid.
Dit betekent dat alle mogelijkheden van
hergebruik moeten worden onderzocht,
ook binnen de produktieprocessen. Voorts
gaan de best beschikbare technieken altijd
voor de best uitvoerbare technieken.
Het milieu- en energicoptimum gaat
steeds boven het economische optimum.
Het zou me niet verbazen als in deze fase
van mijn betoog u, toehoorders, langzamerhand wat op uw stoel gaat schuiven
vanwege zoveel naïviteit. Immers, hoe
staat het met de kosten? Hoe staat het met
de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven? Hierop heb ik twee antwoorden. Het eerste antwoord is helaas
een oud liedje. IIet lijdt geen twijfel, dat
iedere preventie macro-economisch
gezien geld bespaart. Het lijdt ook geen
twijfel, dat milieuvriendelijker produceren
in ieder geval aanvankelijk investeringskosten voor het individuele bedrijf met
zich brengt. In een recente Duitse
publikatie wordt de bestaande milieuschade aan de Duitse samenleving op een
bedrag van 103,5 miljard Marken geschat
[Wicke, 1986, Winter, 1987]. In dezelfde
publikatie worden vele suggesties gedaan
om bedrijven op een economisch verantwoorde wijze zo te laten produceren,
dat deze schade aanzienlijk wordt
verminderd. Ook in de vele publikaties
van de Amerikaanse hoogleraar Huisingh
wordt door de introductie van zijn
'pollution prevention pays programme'
(Huisingh 1985, 1986] gewezen op de
vele besparingsmogelijkheden die in het
bedrijfsleven mogelijk zijn, door de
produktieprocessen meer met ecologische

principes in overeenstemming te brengen.
Voor de overgang naar een ander
produktieproces zullen aanvankelijk
echter grote investeringen noodzakelijk
zijn. Daarom is internationale afstemming
dringend noodzakelijk. Overigens is het
niet waar, wat nogal eens wordt beweerd,
dat Nederland op milieugebied gidsland
is. In een recente OECD-publikatie neemt
Nederland voor de bedrijfsmilieuinvesteringen een middenpositie in
[OECD, 1987], In vele landen gaat de
introductie van nieuwe produktiemethoden sneller dan hier. Het zou wel
eens zo kunnen zijn, dat vernieuwingen in
de produktieprocessen de concurrentiepositie verbeteren.
Ik ben op zoek naar mogelijkheden om
het bedrijfsleven boven de minimumoptie
van de strikte normering en regulering
meer in overeenstemming met ecologische principes te laten produceren.
Bovendien zou het aardig en zinvol zijn,
als het bedrijfsleven zelf zoveel mogelijk
de eigen creativiteit gebruikt om dit doel
te bereiken. Ervan uitgaande, dat dit
proces toch niet geheel vanzelf tot stand
komt wordt de vraag van welke mogelijkheden een overheid heeft om van buitenaf
invloed uit te oefenen. Er zijn de laatste
jaren enkele beleidsinstrumenten in ontwikkeling, die goede perspectieven
bieden. Het verst gevorderd is de wetgeving betreffende de verplichting tot het
uitbrengen van een milieu-effect rapport
voor nieuwe grote milieubelastende
activiteiten. Hoewel dit instrument veel
goede aspecten heeft, wordt het tot nu toe
voornamelijk toegepast voor grote infrastructurele ingrepen. Interessanter voor
het bedrijfsleven wordt misschien de
discussie over de verplichting van een
regelmatige milieu-doorlichting, oftewel
milieu-audit. Vooral als deze doorlichting
zich niet richt op de door vergunningen
toegestane emissies, maar tot een
grondige doordenking van het gehele
produktieproces zal leiden, kan de zo
gewenste creativiteit van het bedrijfsleven
vorm krijgen. Het zou mogelijk zijn met
een lichte wetgeving de verplichting tot
een regelmatige doorlichting te koppelen
aan een door het bedrijfsleven zelf geformuleerd milieu-jaarverslag en een milieumeerjarenplan, zodat zichtbaar wordt
gemaakt op welke termijn echte milieuwinst kan worden geboekt. Bij een dergelijke procedure is het denkbaar dat de
overheid op den duur wat terugtreedt,
zeker ten opzichte van het beleid van de
zeer grote bedrijven. Dan blijft nog het
probleem bestaan van de publieke verantwoording. Een openbaar verslag zou
uiteraard om vele redenen de voorkeur

verdienen. De geheimhouding van de
produktieprocessen vormt echter de
belangrijkste hinderpaal. Ik heb me wel
eens afgevraagd welk deel van een
produktieproces echt geheim is, waarvan
bekendmaking de concurrentiepositie zou
aantasten. Het moet mogelijk zijn voor dat
deel, dat echt geheim is, een bestuurlijke
oplossing te vinden.
Hiervoor heb ik aangegeven hoe vele
wetenschappelijke onzekerheden op het
gebied van de relaties in het milieu een
volledige beheersing van het milieuvraagstuk door middel van regulering
onmogelijk maken. Voor het beleid is het
van belang meer vrije technieken te
ontwikkelen om de gewenste gedragsverandering bij consument en producent
te laten plaats vinden. Voor de ontwikkeling van deze technieken kan wetenschappelijk onderzoek een bijdrage leveren.
Het Erasmus Studiecentrum voor Milieukunde heeft zich vanaf het begin beziggehouden met het onderzoek naar de
sociale, juridische en economische
condities van de introductie van minder
milieubelastende technologische innovaties. Daarbij is in verschillende projecten
samengewerkt met andere vakgroepen,
zoals met collega Van Raaij, die belangwekkend onderzoek verricht op het
gebied van consumentengedrag. In overeenstemming met de lijn van deze voordracht wil het ESM in de toekomst meer
aandacht besteden aan het ontwikkelen
van technieken om organisaties, ook van
het midden- en kleinbedrijf, te ondersteunen bij het ontwikkelen van minder
milieubelastende produktieprocessen,
buiten de directe regulering om.
De ideeën van Donald Huisingh betreffende het Pollution Prevention Pays
programma zullen daarbij voor het
stroomgebied van de Rijn in de praktijk
worden getoetst. Gelijktijdig vindt een
dergelijk onderzoek plaats in Zweden aan
de Universiteit van Eund. Hopelijk komen
door vergelijking van de resultaten
inzichten naar voren, die overheid en
bedrijfsleven, ook bij het blijven bestaan
van vele onzekerheden, mogelijkheden
geven een beleid te voeren dat meer bij
ecologische principes aansluit.
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slechts gebaseerd op zo goed mogelijke
schattingen. Ook de ten behoeve van
natuur en landschap opgelegde beperkingen zijn achter het bureau bedacht.
Een uitvoerige beschrijving van de diverse
aannamen is gegeven in de rapportage
van het project (zie literatuur).
De doelfuncties en de opgelegde beperkingen zullen nog aan de praktijk
moeten worden getoetst. Maar de trends
zijn plausibel. Zo blijkt dat bij grotere
winningen de kosten per gewonnen m 3
water toenemen; het wordt moeilijker
geschikte winningen van water met een
goede kwaliteit te realiseren. Duidelijk is
ook dat strenge beperkingen als gevolg
van eisen te stellen door natuurbehoud de
kosten van winning hoger maken.
De modellen zijn blijkbaar gevoelig ten
aanzien van de hydrologische effecten van
winning.
Verdere uitwerking
De weg waarlangs een oplossing kan
worden bereikt voor geheel westelijk
Noord-Brabant ligt nu voor de hand.
Voor alle deelgebieden volgens afb. 4 kan
de exercitie worden herhaald die voor het
deelgebied ten zuiden van Breda en
Roosendaal is uitgevoerd. Dit is relatief
eenvoudig, alle gegevens zijn al bepaald
en de methode is steeds dezelfde.
Voor het gehele gebied komen dan een
aantal fictieve verzamelpunten beschikbaar, waarvoor steeds het verband tussen
de grootte van winning en de kosten is
gegeven in een met afb. 6 vergelijkbare
grafiek. Naast deze verzamelpunten voor
drinkwater uit grondwater, moet rekening
worden gehouden met een soortgelijk
punt nabij de Bieschbosch waar drinkwater beschikbaar is tegen een bepaalde
prijs. Daarna is het nodig om de

behoeften aan drinkwater te bepalen in
westelijk Noord-Brabant tijdens de planperiode. De voorziening van naar grootte
en plaats gedefinieerde behoeften uit
produktiepunten met een gegeven prijskarakteristiek is een probleem waarvoor
oplossingen bestaan. Deze problematiek
geldt namelijk voor elk industrieel produkt
dat aan de man gebracht moet worden.
Hen verdere uitwerking in de richting van
een rationele oplossing voor de watervoorziening van heel Nederland zal
daarna naar verwachting ook geen
methodische problemen meer geven.
Rekening moet worden gehouden met het
transport van drinkwater van de ene regio
naar de andere. Vanuit Brabant wordt nu
bijvoorbeeld al een aanzienlijke hoeveelheid drinkwater geleverd aan de provincie
Zeeland. Daarvoor moet weer een
distributieprobleem worden opgelost.
In dat geval is nodig dat voor elke regio
van Nederland eenzelfde soort studie
wordt uitgevoerd als hiervoor is
beschreven voor westelijk Noord-Brabant.
Dat lijkt een heel werk te zijn, maar in de
praktijk valt het misschien mee.
Het verzamelen van de benodigde invoergegevens zal ook om andere redenen
waarschijnlijk gewenst zijn. Als deze
gegevens beschikbaar zijn in een
Geografisch Informatie Systeem kunnen
ze eenvoudig worden opgeroepen. Wel zal
het nodig zijn om de methodiek nog
verder te ontwikkelen. In ieder geval moet
gezocht worden naar een methode om het
model voor de kwaliteit van het grondwater buiten de eigenlijke procedure voor
de optimalistie te brengen. In de huidige
opzet veroorzaakt dit aspect dat gecompliceerde en tijdrovende berekeningen
nodig zijn.
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