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Hij schrijft: 'Het waseen stad van rode
baksteen, of liever,van baksteen die rood zou
zijn geweest alsde rook en asdat mogelijk
hadden gemaakt. Het waseen stad vol
machines en hoge schoorstenen, waaruit
eindeloze slangen van rook eeuwig opstegen.
Er liep een zwarte gracht doorheen, en een
rivier die paars was van de stinkende
verfstoffen'.
Wanneer een vreemdeling de stad aandoet,
wordt hijrondgeleid doordeheer Bounderby,
de eigenaar vande fabrieken endeeigenaarin
alle opzichten van Coketown en haar
inwoners.
'Coketown, mijnheer', zeimr. Bounderby, 'is
niet het soort stad waaraan ugewend bent!'
'Ten eerste ziet udaar onze rook. Dat is
brood op de plank voor ons. Het isin alle
opzichten het gezondste spul ter wereld, en
met name voor de longen
'We zullen onze ketels echt niet sneller de
deur uit doen dan we nu aldoen, wat alle
halfzachte gevoelens in Groot Brittannië en
Ierland ook maar mochten vinden !U hebt
ongetwijfeld heel wat geruchten opgevangen
over het werk in onze fabrieken... Het ishet
prettigste werk dat er bestaat, en het ishet
lichtste werk dat er bestaat, en het ishet best
betaalde werk dat erbestaat. Wat meeris.we
zouden de fabrieken zelf niet kunnen verbeteren, tenzij we er Turkse tapijten zouden
neerleggen. Wat we niet van plan zijn te
doen !Tenslotte', zei Bounderby, 'wat onze
arbeiders betreft. Er isgeen arbeider in deze
stad, mijnheer, man, vrouw of kind, dat niet
één allesoverheersend doel inhet leven heeft.
En dat doel is,ooit schildpadsoep en wildbraad te eten met een gouden lepel. Maar ze
zullen nooit ofte nimmer-geen eentje van

hen —schildpadsoep en wildbraad te eten
krijgen met een gouden lepel'.
'En nu kent u de stadl'
Dit citaat somt opeen indringende manierde
meeste sociale en politieke aspecten van het
milieubeheer van rond 1850op.
Hoe kijken we er vandaag de dag tegenaan?
Milieu
Het milieu heeft sindsdien heel wat veranderingen ondergaan. Enkele van de uitwassen van de industriële revolutie, zoals
kinderarbeid, onmenselijke arbeidsomstandigheden en de rechtstreekse uitstoot van
roet uit korte schoorstenen zijn op de meeste
plaatsen uitgebannen. Andere, ernstiger
milieuproblemen zijn ervoor in de plaats
gekomen, problemen die niet zozeer afzonderlijke mensen of kleine leefgemeenschappen bedreigen, alswel de natuur en de
mensheid in hun geheel. Enkele van deze
problemen zullen hier zeer summier ter
sprake komen.
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Deze aft), en alle volgende zijn ontleend aan Moran.
Morgan en Wiersma: Introduction to Environmental
Science, 2e editie, W. H. Freeman and Company.
New York.
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Polvchloor-bifenvlen.

Afb. 2 - De wereidproduktie van 18belangrijke mineralen
(zoals ijzererts, bauxiet, koper etc.)endeproduktie enhet
verbruik in de Verenigde Staten.
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Afb. I - Degroei van de wereldbevolking.
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afb. 1.' Deze leidt tot een navenante toename
van de energie- en voedselconsumptie. In de
geïndustrialiseerde landen isde levensstandaard enorm gestegen sinds 1850.
Om daarmee gelijke tred te houden moest de
produktie van voedsel, energie en alle
mogelijke gebruiksgoederen eveneens
opgevoerd worden. Afb. 2toont de wereldproduktie en -consumptie van zo'n
18 belangrijke mineralen en, als onderdeel
daarvan, de cijfers voor de Verenigde Staten
van 1930 tot 1980. De sterke stijging is
representatief voor de gehele produktie in
deze periode.
Vrijwel ieder produkt veroorzaakt afval,
hetzij als bijprodukt in de produktiefase,
hetzij als residu na gebruik. Met andere
woorden: de wereld ziet zich geconfronteerd
met snel groeiende hoeveelheden afval,
hetzij in materiële vorm, hetzijindevorm van
energie (warmte). De capaciteit vande aarde
om het afval weer om te zetten in bruikbare
materie vertoont een snel groeiende achterstand. Een deelvan het afval bevat duurzame
toxische stoffen die schadelijk zijn voor de
gezondheid van mens en dier.
Afb. 3 toont de vastgestelde PCB 2 -gehaltes
in fillets van twee vissoorten uit Lake
Michigan die een belangrijk voedsel voorde
mens vormen: zilverzalm en meerforel.
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Samenvatting
Het artikel beschrijft de milieuproblematiek en zijn sociale impact.
De politieke middelen om de problematiek het hoofd bieden zijn nog mager
ontwikkeld. Vooral bij lange-termijnproblemen isdat het geval. Ook
ontbreekt vaak voldoende kennis.
Bovendien onttrekken de milieuaspecten zich aan het normale
economische marktmechanisme, welke
de gang van zaken opdewereld vooreen
groot deel regelt.
Het artikel geeft aan op welke wijze en
met welke middelen en instrumenten
een goed milieubeheer zou kunnen
worden bedreven.

Hoeveelheid

Inleiding
Het milieu iser altijd geweest. Het beheer
ervan ging pas een rol spelen toen de
activiteiten van de mens aanleiding voor
kritische vragen en gefronste wenkbrauwen
begonnen te worden. We kunnen zeggen dat
rond de Industriële Revolutie het beginpunt
van die ontwikkeling lag.
In zijn roman 'Hard Times' beschrijft Charles
Dickens een stad in midden-Engeland rond
1850, die hij 'Coketown' noemt en die
midden in de beginfase van de Engelse
Industriële Revolutie is verwikkeld.

—^e--^''

1
0

1 985

19 30

I
1940

Productie V S
1
1950

1
1960

1
1970

I
1980

I

HjO(20) 1987. nr.26

651

Opvallend zijn de hogere concentraties in de
meerforel —degrootste en langstlevende van
de twee —die te wijten zijn aan bioaccumulatie. PCB's zijn ook aangetroffen in
de moedermelk van vrouwen die PCB-bevattend voedsel hebben gegeten. Andere zeer
toxische materialen die een lang leven leiden
en die zich via de voedselketen ophopen in
mens en dier,zijn zware metalen, gechloreerde koolwaterstoffen, landbouwgiffen en roet.
Ze kunnen leiden tot kanker, genetische
beschadigingen en afwijkingen bij pasgeborenen (carcinogene. mutagene en
teratogene stroffen). De invloed van veranderingen van het milieu, inclusief de
kwaliteit van de lucht, het voedsel etc. laat
zich aflezen uitafb.4.,waarinde belangrijkste
doodsoorzaken van Amerikanen in de jaren
van 1900 tot 1979 zijn weergegeven.
De hoofdoorzaken in 1900. longontsteking.
TABEL I.*
Stof

Toxiciteit

Benaderde dodelijke
dosis voor de mens

ethylalcohol
natriiimehloride
morfinesult'aat
DDT
strvehinesultaat
nicotine
d-tubocurarine
(curare)
dioxine (TCDD)
botulinum toxine

lieht toxisch

5 0 - 100 cm3

vrij toxisch

M) - 50 cm3

/eer toxisch

5 - 30 cm3
enkele druppels
een druppel

uiterst toxisch

1/500 druppel
1/50.000 druppel

* Bron: J. Doull. C. D. Klaassen en M.O. Amdur, red.,
Casarett and Doull'sToxicology, 2e ed.. New York.
MacMillan. 14X0.

Afb. 3 - HCB-gehaltes van vissen inhel Michigan Meer
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Afb. 4 - De voornaamste doodsoorzaken inde Verenigde Stuten.

griep, tuberculose en diarree, zijn vrijwel
verdwenen in 1979 en vervangen door hartkwalen, kanker en beroertes.
De dosis-responsiecurve in afb. 5 illustreert
de verwantschap tussen de hoeveelheid
toxische stoffen in het menselijk lichaam
(vergiftigingsschaal) en de gevolgen voor de
gezondheid (invaliditeitsschaal). Zeer
toxische stoffen leiden al in kleine doses tot
een gebrekkig functioneren van het menselijk
lichaam.
In tabel Iwordt voor enkele van die stoffen
de mate van toxiciteit gegeven.
Toxische stoffen bereiken de mens via het
voedsel en drinkwater, de luchtende bodem.
Luchtvervuiling kan ook andere schadelijke
effecten hebben; zij kan bijvoorbeeld de
ademhaling hinderen. Afb. 6 verwijst naar
nog een ander verschijnsel. De verandering
in het koolstofgehalte in de atmosfeer door
toedoen van het toegenomen gebruik van
fossiele brandstoffen en het verbranden van

vegetatie. Het toegenomen gehalte aan
atmosferische kooldioxide zal waarschijnlijk
tot een verwarming van het wereldklimaat
leiden, maar de mate waarin dat gebeurt is
moeilijk te voorspellen.
Een minimale toename van de temperatuur,
met bijvoorbeeld 0,5 °C,zoualeen duidelijke
verhoging van de gemiddelde oceaanspiegel
op aarde te zien geven vanwege het smelten
van poolijs en ijs op hoge bergen. Voor laaggelegen landen dichtbij de zee zoals Nederland, zouden degevolgen ernstigkunnen zijn.
De temperatuurtoename zou ook op wereldschaal het klimaat en de landbouwproduktie
sterk kunnen beïnvloeden.
Dit iseen voorbeeld van de manier waarop
milieuvervuiling wereldwijde effecten en
gevolgen heeft. Zure regen iseen ander
voorbeeld. Door toedoen van uitlaatgassen
en industriële afvalstoffen die uit de lucht
worden gewassen door regen, wordt deze
zuur.
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Afb. 5 - De relatielussen de toename vaneengijdosis (horizontale schaal) endereactievaneenlevend organisme
(verticale schaal).
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Aß. 6 - Toename van het C02-gehalte inde lucht.

In een aantal Scandinavische en Canadese
meren isvastgesteld dat het water niet meer
geschikt isals leefmilieu voor vissen. Schade
aan de bossen iseen ander gevolg, en dat
geldt eveneens voor het versneld verval van
bouwwerken. Kunstwerken alshet Parthenon
in Athene en de Dom van Keulen zijn in een
periode van tien jaar ernstig aangetast.
Een andere vorm van vervuiling op wereldschaal trad op door het exploderen van de
kerncentrale te Tsjernobyl, waarbij radioactieve isotopen ontsnapten en zich overdeaarde verspreidden.
Watervervuiling iseven ernstig als luchtvervuiling. Zowel water als lucht zijn
essentiële levensvoorwaarden, die een
beperkte capaciteit bezitten om vervuiling te
absorberen. Ze spelen tezamen metdebodem
een belangrijke rol in de kringloopprocessen
die ten grondslag liggen aan het leven op
aarde.
Water dient alsgrondstof beschikbaar te zijn
Afb. 7 - Toename in deonttrekking van zoet watervoor
verschillende doeleinden in de Verenigde Staten.

in voldoende hoeveelheden en van voldoende
kwaliteit.

hoeveelheden en het gebruik voor andere
doeleinden beperkt.

De snel groeiende wereldbevolking en de
toenemende consumptie per hoofd maken
dat er steeds meer water nodig is.De afbeeldingen 7en 8 geven een beeld van de toenemende onttrekkingen van zoet water en
grondwater door diverse gebruikersgroepen
in de Verenigde Staten. Zoals blijkt, maakt
de drinkwatervoorziening slechts een gering
deel uit van de totale onttrekkingen; het
meeste water wordt voor industriële en
irrigatiedoeleinden gebruikt. De toename in
waterconsumptie isover de gehele wereld
waar te nemen.
Afb. 9 brengt de aanvoer van water over de
gehele wereld in beeld. Een deel van het
water komt rechtstreeks in zee terecht.
Het resterende gedeelte bestaat hoofdzakelijk uit de basisstroom. de stabiele
hoeveelheid water die door rivieren wordt
vervoerd. Tegen het einde van deze eeuw zal
die hoeveelheid, mede door de bouw van
stuwdammen, ongeveer 14.000 km3per jaar
bedragen, waarvan ongeveer 9.000 km3
onmiddellijk beschikbaar zal zijn. De waterconsumptie in het jaar 2000 zal ongeveer
3.500 km 3 bedragen, maar nog eens
3.000 km 3 zal door vervuiling onbruikbaar
geworden zijn.3

Energie iseen van de andere belangrijke
hulpbronnen. Menselijke arbeid isvoor een
groot deel vervangen door machines die
gevoed worden door elektriciteit, olie,kolen,
turf, kernenergie en dergelijke. De toename
in energieconsumptie in de geïndustrialiseerde landen issterk, zoals blijkt uit afb. 10.
Deze toont het energieverbruik in de
Verenigde Staten van Amerika sinds 1880.
Als eenheid van energie isde niet-metrische
British Thermal Unit (BTU) gebruikt.4
De Verenigde Staten zijn het land met de
hoogste energieconsumptie per hoofd van de
bevolking. Die energie wordt voornamelijk
gebruikt voor het aandrijven van machines,
voor verwarming, airconditioning, verlichting, transport etcetera. Afb. 10geeft een
interessant beeld van het soort energiebronnen dat in de betrokken periode is
ontwikkeld en gebruikt.
De daling van het energieverbruik rond 1975
is, na een constante stijging gedurende
ongeveer een eeuw,opmerkelijk. Het onderstreept dat er grenzen zijn aan de groei, zelfs
in landen die beweren over onbeperkte
middelen te beschikken.
Wanneer men bedenkt dat de bevolking van
4

Hoewel water telkens opnieuw gebruikt
wordt en dus niet verloren gaat, zijn er
schaarsteproblemen in vele delen van de
wereld. Er isook sprake van een snel
toenemende vervuiling van oppervlakte- en
grondwater, die de veilige kwaliteit van het
drinkwater bedreigt en de beschikbare

Eén BTU isde hoeveelheid warmte (energie) die nodig
isom één Engelse pound water één graad Fahrenheit te
verwarmen.
Afb. 9 - De aanvoer van waterover de werelden de
verdeling daarvan.

1
R. I'. Amhroggi. 'Water in Economie Development,
New York: W. H. Freeman, !'«().

Afb. H - Grondwateronttrekkingen voor verschillende
doeleinden in de Verenigde Staten.
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Afb. 10- Het energieverbruik inde Verenigde Statenende bronnen van herkomst.

de Verenigde Staten ongeveer 5% van de
wereldbevolking uitmaakt, maar zo'n 30%
van de hulpbronnen gebruikt, kan men zich
voorstellen wat het zou betekenen als
iedereen terwerelddezelfde levensstandaard
als de Amerikanen zou hebben. Sommigen
zien kernenergie alseen mogelijke oplossing,
maar dan dienen eerst nogde nodige
problemen opdat terrein teworden opgelost.
Ook zonne- en windenergie hebben zich
aangediend; ook opditgebied moet nogheel
wat onderzoek verricht worden. Wat vast
staat isdat, alsde wereld haar gemiddelde
welstandniveau wil verhogen tot dat van de
geïndustrialiseerde landen, de hulpbron
energie een groot probleem zal opleveren
met verstrekkende consequenties voor het
milieu.
Tenslotte moeten nog de bodemvervuiling,
het bodemgebruik, en het behoud van landschappen en ecosystemen genoemd worden
als belangrijke milieuaspecten.
De sociale aspecten van het milieuvraagstuk
In de diverse landen en gebieden variëren de
milieuproblemen al naar gelang het klimaat,
de bevolkingsdichtheid, de geografische omstandigheden, de mate en het niveau van de
industriële ontwikkeling.etcetera. Er is
echter een overeenkomst waar te nemen: zo
is luchtvervuiling een groot probleem in New
York en Tokio, maarook inBombay, Mexico
City en Djakarta. In het algemeen zijn de
milieuproblemen in de ontwikkelingslanden
minder ernstig dan inde geïndustrialiseerde
landen, maar dat issnel bezig te veranderen.
De vervuiling isminder omvangrijk in de
ontwikkelingslanden,maardaarzijnook veel
minder middelen beschikbaar om die te
bestrijden.
De belangrijkste factor die van invloed isop
de sociale aspecten van de toenemende

trouwt die niet. Er zijn al teveel veiligheidslimieten en teveel instantiesdiezevaststellen.
Het is niet duidelijk hoe onafhankelijk
instanties zijn en men heeft sterke vermoedens dat de producenten van gifstoffen
achter de schermen een grote invloed hebben.
Politici worden niet geloofd of vertrouwd, en
wetenschappers ook nauwelijks. Hoe zoudat
ook kunnen met politici die elkaar de balletjes
toespelen en wetenschappers die elkaar
doorlopend tegenspreken? Zo denkt men,
daarover bestaat geen twijfel.
De vis in Lake Michigan ismaar een voorbeeld. Het grote publiek iszich zeer wel
bewust van het feit dat niet-afbreekbare
gifstoffen in de voedselketen worden ingebracht en daarmee in de mens. De burger
herinnert zich de Softenon-affaire. Hij komt
in opstand.

vervuiling ishet toenemende bewustzijn
ervan bij de bevolking. Doordat de gevolgen
van de vervuiling dagelijks duidelijk merkbaar worden inhet leven van alledag,isereen
reactie vanuit het publiek op gang gekomen.
Hoewel sommige mensen daarin actiever zijn
dan andere, kan men stellen dat praktisch
iedere bevolkingsgroep betrokken isgeraakt
bij het vervuilingsvraagstuk. Het milieu gaat
iedereen aan. Dat heeft geleid tot aanzienlijke, zo niet formidabele sociale gevolgen.
Karl Marx werd destijds populair onder de
arbeiders en boeren uit de laagste klassen;ze
kwamen in opstand tegen de rijken, de
kapitaalbezitters. Feministen kwamen in
opstand tegen de mannenmaatschappij.
Tegen deze twee sterke revolutionaire
stromingen van de afgelopen honderd jaar
steekt de milieubeweging, die men als
revolutie kan aanduiden, afdoordesteun die
zij krijgt vanuit alle lagen van de bevolking.
De reden issimpel: weademen allemaal
dezelfde lucht in.en wehebben niet meerdan
één aarde om op te leven.
Wat beweegt de mensen? Een belangrijke
factor isde ongerustheid, die overgaat in
angst voorde toekomst,overdekwaliteit van
het voedsel, het water en de lucht, en de
nadelige invloed op de gezondheid.
Kijk bijvoorbeeld naar afb. 3,waarin het
PCB-gehalte in zalm en forel in Lake
Michigan wordt aangegeven. Wie die viseet,
krijgt ook PCB's binnen. Dat willen mensen
niet. Ze willen viseten alsze viskopen, en
geen PCB's. PCB's veroorzaken huidaandoeningen, hoofdpijn, misselijkheid,
diarree en uitslag. Ze zijn aangetroffen in de
moedermelk die baby's te drinken krijgen.
Het helpt niet dat de regeringen en instanties
veiligheidslimieten c.q. normen vaststellen in
de trant van 2,0 ppm PCB's in vis.Men ver-

Men ziet andere verontrustende dingen om
zich heen gebeuren: rampen inde industrie
en het transport van gevaarlijke stoffen.
De opeenvolging ervan in de afgelopen
vijftien jaar wordt gesymboliseerd door
namen als Seveso. Amoco Cadiz,Three Mile
Island, Bhopal, Tsjernobyl en Sandoz.
De laatste drie vonden binnen een tijdsbestek
van twee jaar plaats. Aan de universiteiten
hebben de risico-analyses eengrote mate van
perfectie bereikt. Maar dat verandert niets
aan de sociale gevolgen van deze rampen
voor de mensen die ze zien gebeuren, en de
reconstructies achteraf tonen aan hoe veel
veronachtzaming in het spel wasbij de
verantwoordelijke personen en wat voor
stommiteiten er gebeurden.
Een ander verschijnsel dat zijn sporen in
sociaal opzicht achterlaat isde vernietiging
van de natuuropeenaantalplaatsen. Ettelijke
diersoorten staan op het punt uit te sterven.
Zure regen beschadigt op een zichtbare
manier meren, wouden en monumentale
gebouwen en beelden. Het heldere water
waarin men zichvroeger baadde,waarin men
zwom en viste isnu troebel en de vis smaakt
slecht. In politieke en wetenschappelijke
kringen wordt druk gedebatteerd over de
vraag hoe ernstig het nu allemaal is.
Sommigen zien het, netalsmr. Bounderby in
1850, niet al te somber in. Maar over de
sociale kant van de zaak hoeft niet lang
gepraat te worden. Meer dan op de feiten,
hoe die ook geïnterpreteerd mogen worden,
gaat de gemiddelde burger op zijn gevoel af:
het evenwicht in de natuur isverstoord, het
milieu wordt snel slechter; de kwaliteit van
zijn leven en datvanzijn kinderen isingevaar.
Deze houding heeft in een aantal, meest
geïndustrialiseerde landen geleid tot het op
gang komen van een sociaal proces dat
kortweg omschreven kan worden alsvolgt.
Om te beginnen worden zoals gezegd bepaalde verschijnselen of ontwikkelingen
onderkend, herkend.
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Vervolgens ontstaat de wens,die te
veranderen of te stoppen.
Ten derde wordt die wens,alser niets
verandert, een eis, die gesteld wordt door
de meest gemotiveerde mensen uit de
samenleving.
Als aan die eis niet inzekere mate tegemoet
gekomen wordt, verandert die eis in een
strijdpunt waarin heel wat mensen partij
kiezen.
De sociale kwestie wordt dan een politieke.
Een goed voorbeeld daarvan ishet gebruik
en de produktie van kernenergie. In deeerste
fase vroegen de mensen zich af wat de vooren nadelen en de risico'szouden zijn.
Toen de meningen onderdegeleerden uiteenliepen, werd het snel een politieke kwestie.
En daarmee zijn we terecht gekomen bij de
politiek.
Politieke aspecten van milieubeheer
Er bestaat onderscheid tussendepolitiekeen
de sociale kanten, hoewel ze wel met elkaar
samenhangen. Sociaal betekent: betrekking
hebbend op de wederzijdse relaties tussen
mensen (socius ishet Latijnse woord voor
metgezel).
Politiek isde kunst en de wetenschap van het
besturen. Het woord isafkomstig van het
Griekse polis, dat stad betekent. In de tijd
van het oude Griekenland waren steden de
plaatsen waar bestuurssystemen werden
ontwikkeld.
De manieren waarop landen worden bestuurd, verschillen aanzienlijk van elkaar.
In alle gevallen bestaat politiek echter in het
totstandbrengen en verdelen van de macht
waarmee een land en de verschillende delen
daarvan bestuurd worden.
Wanneer een zaak een politieke kwestie is
geworden, zoals het geval ismet veel milieuvraagstukken, komt die opeen terrein terecht
waarop het aankomt op het ontwikkelen van
de meest doeltreffende juistepolitieke macht
om bepaalde doelstellingen te verwezenlijken. Dat kan op verschillende manieren
gebeuren, afhankelijk van de specifieke
omstandigheden en het desbetreffende
politieke systeem. Dat systeem kan variëren
van democratisch tot autocratisch of totalitair.
In het algemeen valt er echter een zekere
tendens waar te nemen.
Die tendens is,dat mensen overalwerken aan
het vergroten van hun medezeggenschap bij
het nemen van beslissingen. Dat iseen
moeizame strijd, want politiekesystemen zijn
concentraties van macht, en degenen die die
macht bezitten geven die niet graag uit
handen. Politici neigen ernaar, beslissingen te
nemen die samenhangen met de machtsstructuur binnen hun groep. Gewoonlijk
werken en handelen zijineen zeker isolement
van de bevolking.
Dit kan leiden tot rechtstreekse initiatieven

daarmee sociale en politieke verdeeldheid
voorkomen?
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Afb. Il - De invloed vünhet groeipercentage op de
bevolkingstoename.

van de burgerij, zoals gebeurt ineen aantal
geïndustrialiseerde landen waar het milieu
onder zware druk staat van industriële en
agrarische vervuiling. IndeVerenigde Staten
bijvoorbeeld, maar ook in een aantal
Europese landen worden veelvuldig milieuacties gevoerd door afzonderlijke burgers en
actiegroepen. Hier en daar worden politieke
partijen speciaal met het oog op het milieu
opgericht. Er bestaat ook een toenemende
neiging, milieuzaken voor de rechter te
brengen.
Een tweede politieke trend op dit moment
wordt veroorzaakt door het overweldigend
aantal gecompliceerde problemen, die met
elkaar samenhangen. Dit maakt het vooreen
politicus bijzonder moeilijk om volgens
duidelijk omschreven lange-termijnplannen
te werk te gaan. Het leidt tot regeringen die
hun beslissingen moeten nemen temidden
van dechaosvandedagelijkse gebeurtenissen.
Dit past bijzonder goed indestructuurvande
politiek en de aard van politici.
De belangrijkste milieuproblemen zijn echter
problemen van de lange termijn. Daarom
springen de huidige politieke systemen niet
slagvaardig om met milieukwesties, hoewel
pogingen in het werk worden gesteld om die
situatie te verbeteren.

Milieubeheer
Beheer, of management, omvat in het
algemeen de volgende elementen:
1. formuleer en stel de doelstelling vast;
deze dient termijngebonden te zijn;
2. ontwikkel de middelen die nodig zijn
voor het verwezenlijken van de doelstelling;
3. pas de middelen toe;
4. controleer regelmatig de vorderingen: ga
na of wat er gebeurd is,ook moest gebeuren;
5. vergelijk alshetwerk inderdaad correctis
uitgevoerd, het resultaat met de doelstelling;
6. beoordeel of de doelstelling nog in alle
opzichten actueel is;
7. corrigeer de doelstelling zonodig;
8. ontwikkel extra middelen om de gecorrigeerde, opnieuw geformuleerde doelstelling
te verwezenlijken.
Het moet worden onderstreept dat een
correctie op de doelstelling normaal
gesproken slechts gering moet zijn, zodat er
niet meer dan een graduele wijziging van de
aanvankelijke koers optreedt. Wanneer de
doelstelling sterk of zelfs volledig veranderd
moet worden, blijkt de aanvankelijke doelstelling verkeerd vastgesteld te zijn.

Afb. 12 - Deafname van het PCB-gehalte in visseninhet
Michigan Meerna hetinvoeren vanbeperkendemaatregelen
op het PCB-gebruik (gemiddelde van drie waarnemingsplaatsen).
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Het is in een dergelijk krachtenveld, dat een
milieuprobleem, dat tot politieke kwestie is
geworden, naaréén ofandere oplossing moet
worden geleid. Wanneer binnen een redelijke
tijdslimiet geen bevredigende oplossing kan
worden gevonden, kan de politieke kwestie
uitgroeien tot een politiek conflict. Het kan
ook tot de vorming van een machtsblok
buiten de normale politieke kanalen om
leiden, en zelfs leiden tot uitingen van
geweld. Dit proces voltrekt zich alleen
wanneer geen oplossingen worden gevonden
die voldoende tegemoet komen aan de
wensen van de betrokkenen.
De sociale en politieke aspecten geven aan
dat beheer van het milieu een belangrijke
kwestie is. Hoe wordt een doelmatig en
algemeen aanvaard beheer gerealiseerd en
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Drie belangrijke vragen zijn:
- Wat isde doelstelling?
- Wie stelt de doelstelling vast?
- Wie leidt het proces ter verwezenlijking
van de doelstelling?
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Bijmilieuzaken isdevaststelling vanhet doel
van groot belang aangezien politieke bestuurders deze in haar beleid dienen op te
nemen en uit te voeren. Politici zijn niet
gewend aan lange-termijnplanning; daarzit
het eerste probleem. Politici functioneren
bovendien ineen maatschappij die op
economische eisen gebaseerd is,en waarin
aan alles een prijskaartje hangt. Echter
milieuwaarden hebben geen prijskaartje.
De markteconomie die op vraag en aanbod
gebaseerd is,werkt hier niet; dat ishet
tweede probleem. En er zijn er meer.
Hoewel de doelstelling van een evenwichtig
milieu in principe duidelijk genoeg is,valt
deze uiteen in een groot aantal partiële
doelstellingen, die moeilijk in een doorzichtige volgorde zijn te plaatsen; vaak lijken
ze met elkaar in strijd. Ze worden bepaald
door geografische omstandigheden, klimaat.
mate van cultuur en van industrialisatie,
enzovoort. Ze vormen een gevarieerd scala.
Daarnaast spelen sommige milieukwesties
een rol op mondiaal niveau. De doelstelling,
het milieu op wereldschaal in evenwicht te
brengen, zou weerspiegeld moeten wordenin
de veelheid van partiële doelstellingen dieop
talrijke plaatsen over de gehele wereld
geformuleerd worden. Maar in tegenstelling
tot de economie werkt het milieu nietmet een
permanente en alom bruikbare rekenfactor
als geld, dat alseen soort spil fungeert bij het
menselijk handelen en dat maakt dat veel
zaken op een marktgerichte wijze worden
bestuurd.
Bij milieumanagement gaat die vlieger niet
op. En dat bemoeilijkt deze vorm van
management aanzienlijk.
Alvorens tot een indicatie te komen van
mogelijke vormen van milieumanagement,
worden hieronder enkele van de belangrijkste
doelstellingen met een mondiale reikwijdte
genoemd.
1. Het voorkomen dat kunstmatige nietafbreekbare toxische stoffen in het milieu
worden geloosd, hetzij als nutteloos
bijprodukt tijdens de produktie. hetzij als
afvalstof tijdens of na het gebruik als
eindprodukt.
2. Het voorkomen van het in het milieu
brengen van stoffen die de ozonlaag rond de
aarde kunnen beschadigen of vernietigen.
3. Het bereiken en handhaven van een
rationele omvang van de wereldbevolking
(afb. 11toont de invloed van de groeisnelheid).
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Afb. 13 - Voorbeeld vandeprogressief toenemende kosten
bij een verdergaand percentage afvalzaivering.

4. Een doordacht gebruik van energie en
natuurlijke hulpbronnen in het algemeen.
5. Beperking van lucht-, water- en bodemvervuiling door vervuilende stoffen anders
dan de gifstoffen genoemd onder 1.
6. Bescherming van ecosystemen en
landschappen.
7. Bescherming van bedreigde levensvormen.
8. Inperking van nucleaire energie.
Deze lijst dient alsvoorbeeld en isniet
volledig. Waar het om gaat isdat een
dergelijke lijst zou moeten worden opgesteld
en door zomogelijk alle landen geaccepteerd
zou moeten worden alseen gezaghebbende
richtlijn bijhun milieumanagement, zowelop
nationaal alsop internationaal niveau.
Voor het realiseren vandezeof vergelijkbare
milieudoelstellingen dienen de volgende
middelen in overweging te worden genomen.
1. Wetten en richtlijnen, op te stellen door
de verantwoordelijke autoriteiten en door
hen te handhaven (regulering).
2. Teneinde doeltreffende, consequente en
uitvoerbare wetten uit te vaardigen, die
passen in een lange-termijnbeleid, verdient
het de voorkeur dat deze wetten worden
opgesteld door adviesraden voor milieuzaken, ingesteld door de verantwoordelijke
autoriteiten. In deze raden dienen erkende
deskundigen op het gebied van milieu,
economie en rechten zitting te hebben; de
raden moeten, om niet te log te worden uit
maximaal tien leden bestaan. Universiteiten,
adviseurs en commissies van deskundigen
dienen door de raden benaderd te kunnen
worden voor het uitbrengen van rapporten
over deze milieu-aspecten.
3. Teneinde de wetten, richtlijnen etc. ten
uitvoer te brengen, zodra deze zijn aangenomen, dienen de autoriteiten te zorgen
dat er een efficiënt georganiseerde en
geïnstrueerde en met de nodige bevoegd-

heden beklede ambtelijke instantie aanwezig
is voor het uitvoeren van en toezicht houden
op de naleving van de wetten etc. Termijnen
dienen gesteld te worden voor een juiste
uitvoering van de maatregelen.
Regulerende maatregelen zijn vereist.
Dat deze succes kunnen hebben, wordt
geïllustreerd in afb. 12.Deze toont de daling
van het DDT- en PCB-gehalte inde visin
Lake Michigan na de invoer van gebruikbeperkende maatregelen.
Regulering alleen isechter niet voldoende.
Om alles onder controle te houden, zou een
omvangrijk apparaat noodzakelijk zijn, met
alle bureaucratie van dien.
Er isdan ook meer nodig.
4. Ten eerste de ontwikkeling van schone
technologieën. Deze dient de hoogste
prioriteit te krijgen. Afb. 13toont dit aan.
De afgebeelde grafiek geeft een algemene
relatie aan tussen de beperking van de
vervuiling en de marginale kosten van de
beheersing van de vervuiling. De curve stijgt
scherp aan het einde, hetgeen betekent dat
met de eliminatie van de laatste zeg 10%
vervuiling naar verhouding zeer hoge
bedragen gemoeid zijn.
We moeten dan ook accepteren dat zuivering
van geproduceerd afval met het doel dit te
verminderen, nimmer zal leiden tot volledige
eliminatie van vervuilende stoffen.
Dit betekent dat insterk geïndustrialiseerde
gebieden de vervuiling nogsteedsernstig kan
zijn. Dit isechter met name onaanvaardbaar
wanneer de vervuilende stoffen van een nietafbreekbaar en giftig type zijn. De lozingvan
dergelijke stoffen inhetmilieu dient geheel te
worden voorkomen.
Dit betekent dat vermindering van vervuiling
door zuivering van afvalstoffen niet de
uiteindelijke oplossing is.Veel betere oplossingen kunnen worden gerealiseerd door
technische produktieprocessen zodanig te
veranderen dat er geen afvalstoffen meer
vrijkomen, met andere woorden, dat alle
Produkten en bijprodukten nuttig gebruikt
kunnen worden. Dit zal niet altijd gemakkelijk of zelfs mogelijk zijn. Dat dient ons
echter niet af te leiden van het feit dat dit de
juiste weg is: er isgeen andere oplossing die
op lange termijn tot succes leidt. Niet alleen
wordt de produktie van afval alsmilieuvervuiler vermeden, maar ook wordt op deze
wijze een efficiënter gebruik van hulpbronnen
gemaakt. Schone technologieën zijn in het
belang van zowel de producent alsde
consument.
Er is niets nieuws aan deze zienswijze.
Er kunnen talrijke voorbeelden worden
genoemd van industrieën die in het verleden
schone technieken hebben ingevoerd, hetgeen heeft geleid tot betere arbeidsomstandigheden voor het personeel, betere en soms
meer produkten, hogere winsten en minder
afval. Het isnoodzakelijk datopde ingeslagen
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weg door middel van onderzoek en ontwikkeling wordt voortgegaan. De bestuurlijke
autoriteiten kunnen of dienen economische
stimulansen te geven om deze doelstelling te
realiseren.
5. Het isook van belang de bestrijding van
vervuiling door maatregelen economisch
aantrekkelijk te maken. Dit kan worden
gerealiseerd door produkten te belasten met
een heffing die gelijk isaan de schade die
door het afval ervan aan het milieu wordt
berokkend. In een aantal Europese landen is
een dergelijke maatregel al van kracht met
betrekking tot de lozingvan afvalwater in
rivieren en meren. Elke duidelijk vastgestelde hoeveelheid afvalwater bijvoorbeeld
die overeen komt met wat door een enkele
persoon wordt geproduceerd (inwonersequivalent), komt in aanmerking voor een
heffing. Het systeem werkt nogniet volmaakt
aangezien een aantal stoffen buiten de
regeling vallen. Het systeem kan echter
worden uitgebreid tot alle stoffen of groepen
stoffen, niet alleen die welke in het water,
maar ook die welke in de lucht etc. geloosd
worden.
Het uitgangspunt isdat het kosteloos in het
milieu brengen van afval een premie voorde
producent ervan betekent, aangezien hem
dan niet de toegebrachte schade aan het
milieu in rekening wordt gebracht. In feite
krijgt hij een vrijbrief. Dit verstoort het
marktmechanisme. Het kan worden hersteld
door een heffing te leggen opelkprodukt dat
vervuiling veroorzaakt. Deze heffing moet
gelijk zijn aan de kosten die het voorkomen
van de vervuiling of het herstellen van de
schade met zich meebrengen.
Het vaststellen van de hoogte van dergelijke
heffingen is niet eenvoudig, maar er zijn
genoeg gevallen te noemen waarbij de
overheid zich grote moeite getroost om geld
van de burgerij te innen via gecompliceerde
belastingen. In dit geval isde heffing niet
bedoeld als belasting. Het iseen economische
maatregel om milieuvriendelijke processen
en activiteiten te stimuleren. In het ideale
geval iser geen sprake van vervuiling en
derhalve de winst uit milieuheffingen nul.
6. Tenslotte bestaat ergeen twijfel over,dat
de controle op de naleving van welke maatregelen ook moeilijk is.Zoals hierboven
reeds uiteengezet zou een zeer strenge
controle een grote en bureaucratische
structuur noodzakelijk maken.
Daarom moet worden getracht, tot de instelling van onafhankelijke openbare milieuaccountants of -controleurs te komen, die als
privé-ondernemingen werken, betaald
worden door de vervuilers, maar uitsluitend
verantwoording aan de gemeenschap verschuldigd zijn. Hun taak zou bestaan uit het
toezicht houden op de afvallozing van
agrarische bedrijven en industrieën etc. op
dezelfde wijze alseen registeraccountant de

administratie van bedrijven controleert.
Dit milieutoezicht zou moeten bestaan uit
het meten van de afvallozing en het toetsen
daarvan aan de verstrekte vergunningen.
De milieu-accountant dient goed te worden
toegerust met deskundigheid en middelen.
Het systeem bestaat tot op zekere hoogte in
de Verenigde Staten. In Nederland iser een
begin mee gemaakt.
7. Het bestrijden van de vervuiling iseen
zaak van algemeen maatschappelijk belang.
Daarom dient alleswat daarmee samenhangt,
bijvoorbeeld de aan gemeenten, boeren en
industrieën afgegeven vergunningen, eerst
openbaar ter inzage te worden gelegd, en pas
nadat de ingebrachte bezwaren zijn gewogen
te worden bekrachtigd.
In dit opzicht helpt het wanneer deburgerijof
de consumenten zich organiseren in milieuverenigingen, die gekwalificeerde deskundigen in dienst kunnen nemen, die hen in
staat stellen, milieu-problemen met de
overheid te bespreken, bezwaren aan te
tekenen tegen maatregelen en activiteiten die
het milieu schade toebrengen, en zonodig
bepaalde zaken voor de rechter te brengen.

Mobilisatie vandepublieke belangstellingen
druk is noodzakelijk ter ondersteuning van
overheidsmaatregelen die gericht zijn op het
scheppen en handhaven van een schoon
milieu.
8. Teneinde de burger in staat te stellen, de
milieuproblematiek te begrijpen, dient voldoende inzicht daarin gekweekt te worden.
Daartoe isgoede voorlichting noodzakelijk,
die alop de lagereschooldient tebeginnen en
op hogere onderwijsniveaus moet worden
voortgezet. Ook buiten de scholen moet
permanent informatie beschikbaar zijn.
Deze dient gericht te zijn op het vergroten
van kennis en inzicht.
9. Tenslotte spelen morelewaarden een rol.
Sommige dingen mogen simpelweg niet
voorkomen, moedermoord om maar iets te
noemen. Het vermoorden van Moeder Aarde
is een even afschuwelijke misdaad. Dit zou
een morele leidraad voor iedereen moeten
zijn.

Duinwaterleiding van 's-Gravenhage onderscheiden
De Duinwaterleiding van 's-Gravenhage heeft beslagweten teleggenopeen onderscheidingde zogenaamde groeiprijs —wegens het verdienstelijk functioneren van haar ideeënbeoordelingssysteem. In de categorie Dienstverlenend heeft de Duinwaterleiding de eerste
prijs behaald.
Deze groeiprijs, die het Ideeëncentrum in 1985 heeft ingesteld, isgebaseerd opde groei van
het aantal ingezonden en gehonoreerde ideeën gedurende dejaren 1984-1986.
Op de bedrijfsonderscheidingendag, welkeop 19novemberjl.bijCC Friesland te Leeuwarden
werd gehouden, ontving de heer ir. J. Hieter, directeur van de Duinwaterleiding van
's-Gravenhage, de prijs uit handen van de heer H. Wiegel, commissaris van de Koningin
in Friesland.

