Milieuvernieuwing centraal inbeleid voorkomende vijfjaar

'Milieuvernieuwing'ishet centrale begripin
het milieubeleid voorde komende vijfjaar.
De ministers van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordeningen Milieubeheer,
Verkeer en Waterstaat en Landbouw en
Visserij willen een gezamenlijke inspanning
van overheden, bedrijven enhuishoudens om
de kwaliteit van onze leefomgeving te
verbeteren. In het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer (IMP) 1986-1990
vergelijken debewindslieden deoperatie met
het terugdringen van het financieringstekort.
Het is niet mogelijk de kosten van het
onzorgvuldig omgaan met het milieu tot in
lengte van jaren op te brengen. De rekening
van het telkens weer schoonmaken van het
milieu dreigt onbetaalbaar te worden.
Evenals bij de staatsschuld iseen ombuiging
nodig.
De ministers voorzien een stijging van de
kosten van milieu-maatregelen inde planperiode van 4,4 miljard gulden in 1985 naar
5,6 miljard gulden in 1990.Dat betekent een
toeneming van 5 procent perjaar. De kosten
van afvalinzameling (875 miljoen gulden)
zijn bij deze bedragen niet meegeteld. Het
meeste geld gaat naar het milieuthema verwijdering van afvalstromen 3.1 miljard
gulden nu en 3,24 miljard gulden in 1990.
Behalve afvalverwerking vallen hieronder
bodemsanering, waterzuiveringen riolering.
De jaarlijkse uitgaven voor verzuring en
vermesting zullen sterk toenemen van
respectievelijk 210 miljoen en 170 miljoen
gulden op dit ogenblik naar 980 en
325 miljoen gulden in 1990.
Naast deze kosten geven de bewindslieden in
het IMP Milieubeheer een voorzichtige
schatting van de huidige en toekomstige
schade op jaarbasis aan het milieu.
Deze bedraagt ongeveer 2,1 tot 3,7 miljard
gulden. De schade ishetgrootst ophet gebied
van de gezondheid, het woongenot, de
recreatie en de cultuurgewassen. Niet voor
alle onderdelen van het milieu zijn
schattingen gemaakt. Zo isde schade aan
natuur en landschap moeilijk te berekenen.
Verwacht moet bijvoorbeeld worden dat de
werkelijke schade voor mens en milieu van
bodemverontreiniging uit het verleden
aanzienlijk hoger isdan de 1,2 miljard gulden
die tot 1990 nog aan bodemsanering zal
worden uitgegeven.
Ombuiging via milieuvernieuwing
In het IMP Milieubeheer geven de drie
ministers met milieutaken inhun portefeuille
aan langs welke weg de gewenste ombuiging
in de planperiode 1986-1990 vorm kan
krijgen. Ze voeren daarvoor het begrip
milieuvernieuwing in. Milieuvernieuwing
voegt een nieuwe dimensie toe aan het
milieubeleid, waarin tot nu toe de begrippen
behoud, herstel en beheer centraal stonden.
Milieuvernieuwing isde maatschappelijke

inspanning die nodig isom onze leefomgeving in goede staat over te dragen aan
een volgende generatie. De bewindslieden
constateren dat onze leefomgeving er nu
slechter aan toe isdan toen wij haar
aantroffen. Dat schept een verplichting tot
milieuvernieuwing, tot herstel en ontwikkeling van de milieukwaliteit inons land.
De ministers willen hun doel via twee sporen
bereiken: een effectgericht beleid en een
brongericht beleid.

planperiode willen de ministers in nauw
overleg met de betrokken doelgroepen en
waar nodig met andere betrokken overheden
een totaal pakket maatregelen per doelgroep
tot stand laten komen. Op die manier weten
de doelgroepen wat van hen in de komende
periode op milieugebied gevraagd wordt.
Milieu-aspecten kunnen langsdeze weg hun
plaats vinden in de beleidsontwikkelingen
binnen de doelgroepen en in die binnen de
andere beleidssectoren.

Algemene en bijzondere milieukwaliteit
De eerste doelstelling van het effectgerichte
beleid is het bereiken van een 'algemene
milieukwaliteit' voor het hele land.
De ministers verstaan hieronder een
zodanige milieukwaliteit dat de gezondheid
en het welbevinden vanmensen enhet voortbestaan van dieren, planten, goederen en
vormen van gebruik van de verschillende
onderdelen van het milieu zijn verzekerd.
Een tweede doelstelling van het effectgerichte beleid ishet bereiken en handhaven
van een bijzondere milieukwaliteit voor
bepaalde gebieden in ons land. Voorbeelden
hiervan zijn de Waddenzee, delen van de
Veluwe en waterwingebieden. In zulke
gebieden zal het nodig zijn bestaansvoorwaarden veiligtestellen voor bijzondere
levensgemeenschappen, soorten of vormen
van gebruik.

Risico-beheersing
In de ontwikkeling van het twee-sporenbeleid zal risicobeheersing op basisvan
risico-analyse op grotere schaal en meer
systematisch gestalte krijgen. Risicobeheersing moet ertoe leiden dat risico's tot
een aanvaardbare omvang beperkt blijven.
Duidelijk moet zijn om welke effecten voor
het milieu het gaat en op welk niveau ze als
niet nadelig te waarderen zijn, met andere
woorden risico alsverwaarloosbaar iste
beschouwen. Daarnaast ishet van belang
bij daadwerkelijke aantasting, aan te geven
welk risico maximaal toelaatbaar is.
De aandacht in het milieubeleid zal voorlopig
vooral gericht zijn op de factoren die de
grootste risico's voor mensen, dieren,
planten, goederen en vormen van gebruik
opleveren. Dit gebeurt omdat het voorlopig
niet mogelijk isde beoogde algemene milieukwaliteit te omschrijven. De factoren, die de
grootste risico's veroorzaken, zullen themagewijs aangepakt worden, kondigen de
ministers aan. De vijf centrale thema's zijn
verzuring, vermesting, verspreiding van
milieugevaarlijke stoffen, verwijdering van
afvalstromen en verstoring. Het laatste
thema omvat meer in het bijzonder externe
veiligheid, geluidshinder en stankhinder.
De aandacht van het brongericht beleid zalin
de komende jaren vooral gericht zijn op die
doelgroepen, die het belangrijkst zijn gezien
hun betekenis voor de centrale thema's of
voor de bijzondere gebieden.

Aan de hand van de algemene en bijzondere
milieukwaliteit kan worden vastgesteld wat
er moet veranderen in het handelen van
overheden, bedrijven en huishoudens om de
kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren,
om aan het begrip milieuvernieuwing inhoud
te geven. Om zicht te krijgen op de voorwaarden voor deze milieuvernieuwing, is
meer kennis van ecosystemen en de
processen en kringlopen die zich daarin
afspelen noodzakelijk. Beleid en onderzoek
zullen zich daar meer op richten.
Menselijk handelen
Naast en in het verlengde van het effectgerichte beleid proberen de ministers via een
brongericht beleid aan te geven op welke
wijze en in welk tempo een ombuiging in het
menselijk handelen nodig isom de gewenste
milieukwaliteit te bereiken. Het brongericht
beleid richt zich in hoofdzaak op groepen
consumenten en producenten met verwante
activiteiten en milieuproblemen, de
zogenaamde doelgroepen.
In het IMP Milieubeheer staat een voorlopige lijst van doelgroepen waarvoor met
voorrang beleid wordt ontwikkeld.
In het IMP vindt de presentatie plaats van
een aanzet voor een brongericht beleid voor
de doelgroepen raffinaderijen, elektriciteitscentrales, onderdelen van de landbouw en
onderdelen van het wegverkeer. Tijdens de

Centrale thema's milieubeheer
In het kader van het thema verzuring
kondigen de ministers aan, dat onderzoek is
begonnen om tot een bijstelling te komen van
de voorlopige lange termijn-doelstelling van
1.400 equivalenten zuur perhectare perjaar.
Deze doelstelling isgebaseerd op het
voorkomen van de ernstigste gevolgen van
verzuring. Bij dit onderzoek komen ook de
effecten vanozon aan deorde.In 1988iseen
beslissing te verwachten over bijstelling van
de voorlopige depositiedoelstelling. Daarbij
zal ook bekeken worden of een regionale
differentiatie van de depositiedoelstelling
zinvol is.Ook kondigen de drie ministers
een pakket maatregelen aan, dat moet leiden
tot de gewenste halvering van de uitworp
van ammoniak in het jaar 2000. Verreweg
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de meeste ammoniak komt vrij bij veehouderijen en bij het uitrijden van mest:
130 van in totaal 155 miljoen kilogram per
jaar. Om de ammoniak-uitstoot in de
landbouw te beperken bij varkenshouderijen
wordt een ontwikkeling gestimuleerd naar
stallen met halfroostervloeren met een
afgesloten mestopslag buiten destal.De halfroostervloer levert een vermindering op van
30 tot 40 procent. Samen met de afgesloten
mestopslag vermindert de uitworp van
ammoniak met 90 procent. Voor pluimveehouderijen willen de ministers geforceerde
mestdroging binnen een afgesloten mestopslag buiten de stal bevorderen. Ook hiermee kan een vermindering van 90 procent
worden bereikt.
Voor de rundveehouderij isnoggeengoed en
betaalbaar alternatief beschikbaar. Bij het
uitrijden van mest kan de ammoniakuitworp
worden beperkt door dit te doen op koele en
vochtige dagen en de mest snel op het
bouwland in te doen werken. Het injecteren
van mest levert een vermindering van de
uitworp op van 90 procent. In de praktijk
wordt deze methode al op kleine schaal
toegepast. Ze levert ook een beter stikstofrendement op voor het gewas,zodat in
bepaalde gevallen de extra (kunst)mestgift
kan vervallen of verminderen.
De formulering van een effectgericht beleid
voor vermesting bevindt zich nog in een
beginstadium. Het gaat daarbij omde stoffen
fosfaat en nitraat. Tot nu toe isalleen voor
het oppervlaktewater een gewenste kwaliteit
in relatie tot fosfaat en nitraat bepaald als
onderdeel van de basiskwaliteit. Het effectgericht beleid richt zich enerzijds op de
kwaliteit van de bodem inclusief het grondwater en anderzijds op het oppervlaktewater.
Normstelling op grond van de Wet bodembescherming isin dit verband een concrete
activiteit. Deze heeft vooral gevolgenvoorde
landbouw. Om de bijdrage aan de fosfaatvracht van huishoudens verder te beperken
wordt het overleg met de fabrikanten van
wasmiddelen hervat, om te bekijken of het
technisch en economisch mogelijk ismet
ingang van 1987 nog slechts fosfaatloze
wasmiddelen op de markt te brengen.
In dit IMP publiceren de ministers in het
kader van het thema verspreiding voor het
eerst één lijst met zwarte stoffen voor het
milieubeleid. Deze lijst ismede gebaseerd op
de internationale lijsten met zwarte stoffen.
De stoffen zijn geselecteerd op grond van
stofeigenschappen die een ernstig risico
inhouden zoals kankerverwekkende,
erfelijke eigenschappen, afbreekbaarheid en
opeenhoping ervan in het milieu.
In het milieu moeten deze stoffen gezien hun
eigenschappen vermeden worden.
De ministers zijn voorstander van een
maximale brongerichtc aanpak. De lijst heeft
een richtinggevende betekenis voor de over-

heden belast met vergunningverlening aan de
betrokken bedrijven. De voorlopige lijst met
prioritaire stoffen (eerder in het IMP Milieubeheer 1985-1989 gepubliceerd) isenigszins
aangepast. De komende jaren worden voor
de meeste prioritaire stoffen basisdocumenten opgesteld.
Het IMP bevat voor het thema verwijdering
van afvalstromen een voorlopige lijst met
prioritaire afvalstromen. Deze afvalstromen
geven aanleiding tot zodanige problemen dat
een aanpak ervan voorrang moet hebben.
Door middel van op te stellen basisdocumenten voordeprioritaire afvalstromen
wordt inzicht verkregen in de mogelijkheden
voor oplossingen van de problemen die deze
afvalstromen veroorzaken.
Onder het thema verstoring presenteren de
ministers de hoofdlijnen van het externe
veiligheidsbeleid, dat zijzich voorstellen te
gaan voeren. Dit beleid richt zich op het
voorkomen van milieu-ongevallen en
-calamiteiten bij activiteiten met gevaarlijke
stoffen. Het beheersen van de zogenaamde
'kleine kans-grote gevolgen-risico's' maakt
een belangrijk onderdeel van dit beleid uit.
Bijzondere gebieden
De ministers schetsen in dit IMP een eerste
aanzet voor het effectgericht beleid voor
bijzondere gebieden. In deze gebieden zijn
specifieke voorzorgen vereist om bijzondere
levensgemeenschappen of soorten dan wel
vormen van gebruik tebeschermen of kansen
op ontwikkeling te geven. Dit IMP
concentreert zich op de Noordzee. In het
volgende IMPwordt mede op basis van het
Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud en de Nota Waterhuishouding een
voorlopige lijst van prioritaire gebieden
opgenomen. De verbondenheid van
Nederland in het kader van de ontwikkelingssamenwerking met een aandacht
over meer jaren voor de ontwikkeling in
tien landen en drie regio's strekt zichook uit
tot het milieu in die landen en streken. Bij de
selectie van gebieden die in het milieubeleid
op Rijksniveau bijzondere aandacht krijgen
worden ook gebieden buiten Nederland betrokken. De bewindslieden kondigen tevens
aan in het volgende IMP de Waddenzee
onder de loupe te nemen.
Instrumenten
Wat de instrumenten van het brongericht
beleid voor doelgroepen betreft —regulering,
stimulering en communicatie - krijgt in de
planperiode naast de verbetering van de
afzonderlijke instrumenten, de vergroting
van de keuzemogelijkheden om tot een juist
samenstel van instrumenten te komen de
aandacht. Een juiste 'mix' van instrumenten
bepaalt de doeltreffendheid ervan om tot de
noodzakelijk geachte verandering in het
gedrag van de doelgroepen te komen. Het in

te zetten pakket instrumenten verschilt dan
ook al naar gelang de aard van de doelgroep.
Het gaat bij die instrumenten om versterking
van de reguleringsketen (wetgeving, normstelling, vergunningverlening, uitvoeringen
handhaving), de stimulering van de eigen
verantwoordelijkheid (onderzoekverplichtingen, milieuzorg in de bedrijven,
financiële prikkels en milieu-aansprakelijkheid) en communicatie (overleg, voorlichting
en educatie).
De ministers verwachten in 1986wetsvoorstellen voor een uitbreiding van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabm)
met hoofdstukken over algemene regels en
vergunningen voor inrichtingen, planning en
milieukwaliteitseisen, financiële bepalingen
en de procedures voor gedelegeerde regelgeving bij de Tweede Kamer in te dienen.
In dit IMP geven zij aleen schetsvan de
hoofdlijnen van het in te dienen wetsvoorstel
over de milieukwaliteitseisen, het belangrijkste instrument van het effectgericht
beleid. Deze regeling zal de mogelijkheid
bieden eisen te formuleren voor zowel de
algemene alsde bijzondere milieukwaliteit.
De ministers onderzoeken nog in hoeverre
naast een brongericht beleid ook een
produktgericht beleid nodig is. Specifieke
instrumenten vanzo'n beleid kunnen zijn een
milieukeur, produkteisen, afspraken met
producenten en dergelijke. In dit IMP wijzen
de ministers een algemeen milieukeur als
instrument af. Het met de invoering van een
algemeen milieukeur gemoeide geld kan,
verwachten de ministers, met een hoger
milieurendement ineen meer produktspecifieke aanpak worden ingezet.
Gesignaleerde milieuvraagstukken
In een bijlage besteden de bewindslieden
aandacht aan vijf belangrijke milieuvraagstukken diemogelijk ineen niet altever
verwijderde toekomst belangrijke beleidsinspanningen zullen gaan vergen.
Deze vraagstukken zijn verdroging, verontreiniging van de onderwaterbodem, de
koolstofdioxydeproblematiek, milieuproblemen in de Derde Wereld en de
kwaliteit van het binnenmilieu in woningen
en andere gebouwen.
Bij verdroging kunnen nadelige milieueffecten optreden, omdat langdurig
onvoldoende water beschikbaar is.
De nadelige gevolgen hebben vooral
betrekking op levensgemeenschappen en
soorten, en op de drink- en industriewatervoorziening. Het vraagstuk van de verdroging heeft speciale betekenis voor een
effectgericht beleid voor bijzondere
gebieden. De ministers hopen in het eerste
nationale milieubeleidsplan (1987) een
eerste aanzet vooreen effectgericht beleid op
dit gebied te presenteren.
De verontreiniging vande onderwaterbodem
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is in eerste instantie gesignaleerd in gebieden
waar de grote rivieren hun stroomsnelheid
verliezen en hun slib afzetten.
Het gaat hier om gebieden als het
Haringvliet/Hollandsch Diep, Rotterdams
havengebied en Ketelmeer. De verontreinigingen bestaan uit zware metalen.
PCB's, polycyclische aromaten en pesticiden.
Het accent ligt op dit moment nogsterk op
een inventarisatie van het probleem.
In de benadering van het koolstofdioxydeprobleem, dat grote klimaatveranderingen
tot gevolg kan hebben, staat het wereldomvattende karakter voorop. Vorigjaar is
een uitgebreid onderzoeksprogramma van
start gegaan en daarnaast wordt gestreefd
naar het instellen van een permanent
adviesorgaan voor de regering.
Milieuproblemen in de ontwikkelingslanden
zijn onlosmakelijke verbonden met de
economische, sociale en demografische
ontwikkelingen in die landen, die op hun
beurt mede worden bepaald door de internationale economische verhoudingen. In het
IMP belichten de ministers vooral de
gevolgen van ontwikkelingen in en rond de
steden (milieuproblemen als dierplagen,
drinkwatervoorziening, sanitaire omstandigheden en afvalstoffenverwijdering) en de
industriële ontwikkeling.
Onderstreept wordt het belang van een
integratie van milieubelangen in de
economische ontwikkeling en van het
scheppen van de voorwaarden daarvoor.
Ook daarbij isdeeigen verantwoordelijkheid
van de bedrijven in dergelijke landen van
belang.
Het probleem van de bedreiging van de
kwaliteit van het binnenmilieu blijkt uit het
feit, dat de Nederlander gemiddeld
80 procent van zijn tijd in besloten ruimten
doorbrengt, waarvan 70 procent in huis.
In die ruimten, zo isde laatste jaren steeds
duidelijker naar voren gekomen, kunnen
mensen worden blootgesteld aan verontreinigingen inconcentraties die schadelijk
kunnen zijn voor de gezondheid. Voor een
aantal onderdelen van de binnenmilieuproblematiek isal beleid geformuleerd in het
kader van de aanpak van bepaalde milieuvraagstukken. Rond 1988 verwachten de
ministers resultaten van onderzoek.
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Boekbespreking
Handbuch der Wasserversorgungstechnik
Grombach— Haberer—Triieb
consisting of 1,127pages and containing
more than 6,700 reference words, about
530 illustrations, 450 formula and
270 tables
1. General Remarks
This book isan excellent reference work and
I can unconditionally recommend it. It isa
book essential tothewaterengineer,towater
supply enterprises, to water authorities,
water laboraties, water planning offices as
well astoindustrial firms active inthe field of
water management, etc.
2. Authors
The three authors areacknowledged experts,
each active in practical water engineering for
more than 30 years.
— Ernst Peter Grombach, Dipl.-Phys.;
partner in an engineering enterprise with
offices in Bad Homburg (Federal Republic
of Germany) and Zurich (Switzerland),
exclusivelyand worldwide activeinthewater
profession. Started hiscareer as operations
manager of a municipal water supply.
— Klaus Haberer, Dr. rer. nat.; first active
scientifically in the Engeler-Bunte-Institute,
Karlsruhe, Federal Republic of Germany,
later manager of the Department of Water
Procurement of the Stadtwerke Wiesbaden
AG (FRG). Became well-known in the
profession by hisdevelopment of new and
improvement of existing water treatment
processes.
— Ernst U. Trüeb, Prof. Dipl.-Ing., Dr. Ing.
h.c.;for many years operations manager and
later director of a municipal Gas and Water
Supply. Comprehensive knowledge and
scientific activity in the field of groundwater
procurement led to hiselection as full
professor and director of the Institute of
Water Management in Residential Areasof
the Federal Technical University Zurich.
He isalso Vice-Chairman of the Scientific
& Technical Council of the International
Water Supply Association (IWSA).
Today, all three authors actively occupy
responsible positions in the water
engineering profession. They have extensive
experience, not least also thanks to their
international activitiesinindustryaswellasin
the newlv industrializing countries.
3. Focus
This book isaimed at directors, works
managers and departmental managers of
water supplies and water industry. It will also
appeal to practicians responsible for wells,
pipeline networks and operations, for
laboratory technicians, etc., aswell as to
graduates and students of technical
universities, professional schools, higher
technical establishments, etc.The book

refers also to conditions in developing
countries so that it isalso of great advantage
to engineers, technicians,etc.comingfrom or
working in those countries.
4. Structure of the book
The book issystematically and clearly
arranged. In the first part the physical and
chemical basis of the water is treated.
The second part of the book presents water
supply engineering such as exploration,
development, catchment and treatment of
surface and underground water resources for
the production of drinking water. Many
details are given about pumpage, delivery,
storage and distribution up to the domestic
installations. Also pertaining fields, like
electrical installations, measuring and control
technique, remote action systems and
analytics, have been considered in this part.
Quality ensurance and quality supervision
run like a red thread through the whole main
part of this book.
In the third part the planning of water
supplies is treated. For instance, all basic
aspects such aswater requirement, available
supply of water, choice of treatment, etc.
The financial side of planning isalso
presented in some detail. Advantages and
disadvantages of multiple-purpose installations aswellasmultiple utilization ofwaterin
the industry are mentioned.
The last part explains—unfortunately rather
short —the operation of awater supply
facility.
The bibliography iscomplete up to 1984 and
contains also English, American and French
sources.
In the final part an index has been compiled.
5. Special Features
The water supply in itsentirety istreated in
this book; it is, therefore, the most
comprehensive book available. Topic
problems, such asTHM-pollution, energy
saving, automation aswell as low-costtechnology for newly industrializing
countries, are presented in detail.
An essential contribution are the cost-yield
investigations, the estimated value of costs
and cost budget for water supply installations.
6. Final Remark
Even though it has not been translated into
English and French, the distinctly arranged
tables and illustrations offer the foreign
language speaking water profession an
interesting and comprehensible work.
This book isa must in the library of every
water engineer.
Publisher: R. Oldenbourg Verlag München
Wien. Price; DM 184,-.
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Director of the Water Supply Zurich and
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