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Relatietussen waterkwaliteitsbeheerder
enindividueleburgerofbedrijf

Op 30september 1983werddoordeNVAin
samenwerking met de werkgemeenschap
Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek Milieu
en Energie een symposium gehouden onder
bovengenoemde titel. In deze speciale
aflevering van H 2 0 zijn zes bijdragen aan dit
symposium inhun geheelofinverkorte vorm
gepubliceerd.
Dr. ir. J. IJff gingin zijn inleiding in op de
'Relatie tussen waterkwaliteitsbeheerder en
individuele burger of bedrijf.
Dr. J. Th. A. Bressers gaf eerst een korte
introductie over de mogelijke toepassing van
sociale wetenschappen bij beleidsvorming.
Daarna gaf hij een samenvatting van zijn
proefschrift 'beleidseffectiviteit en waterkwaliteitsbeleid: Een bestuurskundig
onderzoek'.
De inleiding van drs. R. G. de Jong over
'ervaringen van sociale wetenschappen inde
bestrijding van de geluidhinder' wordt niet
als artikel afgedrukt. Voor belangstellenden
wordt verwezen naar publikaties in 'Geluid
en omgeving', Iejaargang 1978,nr. 1 blz. 10
t/m 14en in Intermediair 14ejaargang 1978,
nr. 47 blz. 47 t/m 53.
De inleidingvandr.F.v.d.Meer, 'Individuele
motieven tot waterkwaliteitszorg' wordt in
verkorte vorm weergegeven evenals de
inleiding van mr. J. Schuurman, 'Gedragsbeïnvloeding door het instrumentarium van
de WVO'.
Prof. dr. M. v.d. Vall sluit deze publikatiereeks, evenals het symposium, af met een
inleiding 'Sociaal wetenschappelijk onderzoek en waterkwaliteitsbeleid, een pogingtot
synthese'.
De zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater heeft indeafgelopen jaren geleid
tot het totstandkomen van een uitgebreid
pakket van voorzieningen voor transport en
zuivering van afvalwater en een uitgebreide
organisatie voor de controle op lozingen en
op de kwaliteit van oppervlaktewater.
Handhaving van de bereikte resultaten en
realisering en acceptatie van nieuwe maatregelen vereisen een toenemende aandacht
voor de wijze van beheer en bestuur, het
juridische instrumentarium en de financiering
van de activiteiten.
Met de organisatie van dit symposium
beoogde de NVA de aandacht meer centraal
op een van deze onderwerpen te richten.
Mede gezien de belangstelling voor dit
symposium wordt thans gezocht naar
mogelijkheden om binnen de vereniging
meer structuur te geven aan behandeling van
deze onderwerpen.

Kunnen sociale wetenschappen iets bijdragen
tot het optimaal functioneren van kwaliteitsbeheerders in haar relatie met burgers en het
bedrijfsleven? Die vraag moest beantwoord
worden.
Men kan zich dan erg formeel technocratisch
opstellen enzeggen:Wat sociologisch onderzoek. We zijn bezig beleid uit te voeren, dat
tot in detail op democratische wijze is
vastgesteld viadespelregelsvande representatieve democratie.

In september en november zullen bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij
achtereenvolgens de vergunningverlening en
de internationale wetgeving centraal zullen
staan.
ir. R. T. Eikelboom

DR. IR. J. IJFF
Voorzitter Zuiveringsschap
Amstel en Gooiland

Er iseen WVO, in 1970inwerking getreden
na een besluitvormingsproces van zo'n vijf
jaar, er iseen door het parlement vastgesteld
IMP 1980-1984, er isbesluitvorming door
Provinciale Staten over de vraag of er
gedelegeerd moet worden, erzijn door de
waterkwaliteitsbeheerders vastgestelde en
door Gedeputeerde Staten officieel goedgekeurde vigerende waterkwaliteitsplannen.
Het in al die plannen vastliggende beleid
wordt uitgevoerd.
In nauwe samenspraak met de algemene
besturen (of PS) diejaarlijks formeel
vaststellen wat het per i.e.mag kosten,
hetgeen danweer, naadviesvande Raad van
de Waterstaat, door het rijk formeel wordt
goedgekeurd.
Er worden rwzi's gebouwd en persleidingen,
er worden vergunningen gegeven aan bedrijven, er wordt geprobeerd aan de bron te
saneren, alles conform de trits democratisch
vastgestelde plannen, IMP, Provinciaal
Waterkwaliteitsplan en Water Kwaliteitsbeheersplan.
We zijn net zo lekker op gang gekomen.
Weliswaar moesten vele planningen worden
bijgesteld, omdat de mogelijkheden die de
W R O bood, vele burgers en gemeentebesturen degelegenheid gafom broodnodige
milieuvoorzieningen jaren op te houden.
Dit ook alsillustratie van respectering in
onze samenleving van de rechten van individu
en lagere bestuursorganen.
De meeste rwzi's zijn inmiddels gebouwd of
zijn in uitvoering.
Maar alser gevraagd wordt om voor dit
symposium te spreken, dan zalhet niet de
bedoeling zijn om op dat formeel technocratische standpunt te gaan staan. Er isjuist
kritiek op die houding. Alsof er niet meer in
de samenleving aan de hand is.Ja, dat iser.
En in die maatschappelijke context moeten
wij verder. Want er isnogveel te doen.
Het fosfaat- en nitraatprobleem, de zware
metalen, het subprobleem, de sanering aan

de bron bij de bedrijven; het zal nog vele
jaren werk opleveren en deze gemeenschapstaak zal de samenleving noggrote bedragen
aan heffingen kosten. Uiteraard geeft dat
problemen bij burgers en bedrijven.
Maar isdat bijzonder? Isderelatievan burger
en bedrijf met het zuiveringsschap een andere
dan de relatie van burger en bedrijf met de
stadsreiniging, het elektriciteitsbedrijf, het
waterleidingbedrijf, het woningbedrijf, de
kabeltelevisie etc? Of van de boer met het
waterschap. Ik denk van niet. Iedereen wil
uiteraard zo'n groot mogelijk deel van zijn
inkomen ter vrije beschikking hebben.
Iedereen weet ook, dat nu eenmaal bepaalde
zaken beter door de overheid kunnen
gebeuren. Het gaat hier om gemeenschapsdiensten die verricht worden onder
democratische controle.
En daarmee zou ook in bestuurlijk-technocratische zin de kous af kunnen zijn. Of toch
niet?
Vinden wij het normaal, dat de cliënten,
burger en bedrijven, in de overgrote
meerderheid van de gevallen van niets weten
als het gaat om procedures en regels, om
achtergronden en geschiedenis, om doelstellingen en programma's. Niet begrijpen en
wel steeds meer moeten betalen. Als dat een
niet normale situatie gevonden wordt die tot
problemen aanleiding kan geven, willen we
dan iets doen en, zoja, wat?
De bezinning daarover vormt een van de
redenen waarom dit symposium gehouden
wordt. Dan ishet goed om te beseffen, dat
het niet alleen om specifiek waterzuiveringsproblemen gaat, al ishet daarbij het meest
pregnant zichtbaar. De wortel ligt in de
verhouding burger en bedrijf ten opzichte
van de overheid in het algemeen.
De overheid in zijn bureaucratische,
technocratische verschijning, waarin de
representatieve democratische basis naar de
burger toe nauwelijks tot leven komt. En als
het dan ook nog om processen gaat als
waterzuivering, die zelfs door geïnteresseerden als nauwelijks te begrijpen worden
beschouwd en vaak verwegvan de mensen
plaatsvinden, zodat zeer velen installaties
nog nooit van dichtbij hebben gezien, dan
zijn alle voorwaarden voor vervreemding
aanwezig. Het besef dat het om 'zijn'
overheid gaat ontbreekt bijdeburger meestal
geheel.Het zou tevergaan omdaarheel diep
op in te gaan, maar het heeft ver terugreikende historische wortels, waarin de
overheid een vreemde overheid was, letterlijk
en figuurlijk.
En als er dan na de 2e wereldoorlog toch wel
van 'onze' overheid gesproken wordt, dan
moet er beseft blijven worden,datereen zeer
diepe kloof blijft gapen tussen de formeel
democratische betekenis die eraan gehecht
wordt en de feitelijke belevingswereld vande
burger waar de sociolooog van uitgaat.
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Een feitelijke belevingswereld, die bestuurders van zuiveringsschappen weinig
aanknopingspunten biedt om die burger aan
te spreken vanuit het democratisch besluitvormingsproces. Des te moeilijker, omdat
het over een activiteit gaat, die niet een
concreet resultaat oplevert, die men alsprivé
persoon nodigheeft, alsdrinkwater, gas,licht
etc. Nee, hetgaat omeenactiviteit die'ze'tot
doelstelling hebben verheven, maarwaar'hij'
voor moet betalen, en niet zoweinig ook.
Waar een burger bovendien heel vaak nooit
direct mee geconfronteerd wordt.
Maar dit isal te somber voorgesteld. Burger
en bedrijfsleven weten welwatslechtwateris.
Erzijn nogalwat rotteenstinkendesloten en
wateren, er zijn nogal wat rellen inde lokale
pers van vervuilende bedrijven en van
bodem- en watervervuiling.
De vagenotie,dat hetfout zatenzitendat er
'iets' moet gebeuren, iserwel degelijk. Maar
meer angstig dan rationeel. Men weet er
concreet zo bitter weinig van.
Maardaargaatdewetwelvanuit.Datdewet
gekend wordt. Keurige inspraak-en beroepsmogelijkheden. Maar het zijn de kleren van
de keizer. Het iseen fictie alser vanuit
gegaan wordt, dat de mensen op niveau met
ambtenaren en bestuurders kunnen discussiëren. Deze democratische fictie, namelijk
dat iedereen overalleskan meepraten, wordt
in het geval van de WVO, en van de meeste
milieuwetten, gered door actiegroepen.
Actiegroepen niet alstegenstanders van het
maatschappelijk systeem, maar alsdeel van,
ja, zelfs alsredders van het systeem.
Actiegroepen mobiliseren de materiekennis
die onder de bevolking aanwezig is.En dat is
niet zelden meer dan het ambtelijk apparaat
kan opbrengen. Zij zijn de spreekbuis van de
publieke opinie.
Over de legitimiteit van de actiegroepen om
namens de bevolking te spreken behoeven
we het gelukkig niet te hebben. Een
zuiveringschap behoeft alleen maar de
waarde van kwalitatief goede argumenten te
wegen en vanuit haar eigen formele
bevoegdheden naar eer en geweten beslissingen te nemen. Maar daarmee wordt dan
ook de wet niet alleen naar de letter, maar
ook naar de geest goed uitgevoerd. Ik ben
geneigd te zeggen: 'Levede bezwaarmakenden', want die dwingen om inhoudelijke argumenten op redelijk begrijpelijke
wijze te formuleren.
Als het daarbij zou blijven, danzoude burger
echter nog steeds geheel onkundig blijven
van de activiteiten van de waterzuiveraars.
Weliswaar liggen concept-vergunningen en
vergaderstukken ter inzage op gemeentehuizen, maar de individuele burger frequenteert het gemeentehuis gewoonlijk niet.
Voor de meeste zuiveringschappen isde
bijsluiter bij de accept-girokaart de enige
vorm van directe communicatie met de
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individuele burger of het bedrijf. Naarmate
men meer moet betalen, wordt dat toch wel
vervelender, hoeessentieel enbelangrijk zo'n
bijsluiter ook is.
Deze lacune kan in de meeste gevallen goed
worden opgevuld door de lokale pers voor
het zuiveringsgebeuren te interesseren.
Niet alleen het regionale dagblad, maar ook
en vooral de lokale huis aan huis bladen
hebben nog gelegenheid te schrijven over de
klachten van bewoners van een bepaalde
straat of buurt en over het commentaar
daarop van het zuiveringschap. Deze bladen
zijn ook vaaknogdankbaar voor aangeboden
informatie over rwzi's.Kortom, een bijzonder
goede verhouding met deze bladen isvan het
grootste belang voor het bijhet publiek gaan
leven van de activiteiten van de kwaliteitsbeheerders.
Wil dat goed gebeuren, dan hebjeeen voorlichter nodig..En alszoiemand in de
organisatie aanwezig is,dan bestaat ook de
mogelijkheid om gerichte voorlichting te
bedrijven. Voorlichting aan scholen, aan
vrouwengroepen, aan wiedan ook.
De nieuwste en grootste zuiveringsinstallatie
en het laboratorium zijn in het algemeen de
onderdelen diegetoond worden om toch
vooral maar duidelijk te maken, dat het werk
watverrichtwordt,nodigisenopeenjuisteen
efficiënte wijze plaatsvindt. Geduldig, vasthoudend bezigzijn met deze taak levert op
langere termijn zijn revenuen op.
Ons werk moet verkocht worden,juist indeze
tijd, waarin de heffingen stijgen en de mensen
de buikriem aan moeten halen. Het grote
probleem van deze dagen.
Wij worden hier geconfronteerd met het
verschijnsel, dat maatschappelijke problemen,
in de tijd gezien, elkaar inhalen en daarmee
voor problemen zorgen. Vijftien jaar geleden
was de watervervuiling een probleem en
werden door middel van dewetgeving de
huidige kwaliteitsbeheerders aan het werk
gezet. Dat duurde even,waardoor de te
brengen offers ook naar de toekomst
verschoven werden.
Nu isvrij abrupt de economische crisisen de
wijze,waaropderegeringdiemeentte moeten
aanpakken, het belangrijkste maatschappelijke probleem geworden. Dedaaruit volgende
confrontatie van stijgende zuiveringslasten en
dalende inkomsten, van vooral de laagstbetaalden, levert natuurlijk een pittig politiek
debat op. De zuiveringschappen kunnen die
discussie niet uit deweggaan, maar hebben
weinigbeleidsruimte.Enerzijds de taakstelling
van de hogere overheden en het feit, dat bijna
overal de meeste kapitaalinvesteringen
gerealiseerd of onomkeerbaar in uitvoeringof
voorbereiding zijn, anderzijds de steeds luider
wordende stemmen van de woonlastencomités en individuele burgers en bedrijven
die zeggen, dat de zuiveringslasten omlaag
moeten.

Het minste wat gevraagd magworden van
Kamerleden, Statenleden, Gemeenteraadsleden en Leden vandebesturen vanzuiveringschappen is,dat zede feitelijkheden onder
ogen willen zien, namelijk dat een zeer groot
deel van de waterzuiveringskosten vastligt en
opgebracht moet worden.
Wat ook gevraagd magworden van alle
besluitvormers nu, ishet besef, dat milieuhygiënisch beleid overlevingsbeleid is,om met
oud-minister Ginjaar te spreken.
Het niet-uitvoeren van de milieuhygiënische
saneringsprogramma's betekent de aarde
woest en ledigmaken op termijn, betekent
verraad aan hetnageslacht,betekent handelen
tegen het welbegrepen eigenbelangin.
Als er terecht gesteld wordt, dat de laagstbetaalden door de woonlastenproblematiek
veel sterker gepakt worden dan uit de
inkomensplaatjes van de regering moet
volgen, betekent dit niet,dat er op milieuhygiënische programma's moet worden
bezuinigd, maar dat het politieke probleem
van de verdeling vande lasten over de
verschillende groepen in de samenleving op
een andere manier moet worden opgelost.
Milieuhygiëne stelt nu eenmaal randvoorwaarden, perkt de overige beleidsruimte in.
Het isvaak met de mond beleden, maar moet
nu waargemaakt worden.
Omdat vele politici zich toch ook wel erg
verbonden voelen met de grote groepen
laagstbetaalden, ishetwelverleidelijk om dat
maar te vergeten. Dan voelen de mensen die
de langjarige saneringsprogramma's moeten
uitvoeren zich door het openbaar bestuur,
door de politiek, in de steek gelaten. Eerst
moest het zo nodig, en nu mag het niet meer.
In dit verband stelt de houding van de
Consumentenbond in het bijzonder teleur.
Misschien in een poging om een slinkend
ledenaantal vast te houden werpt diezich op
als de kampioen van het maximale vrij
besteedbare consumenteninkomen en iszij
een ware kruistocht begonnen tegen alle
overheidstarieven, ook de zuiveringslasten.
Alsof een bepaald pakket van gemeenschapsvoorzieningen geen voorwaarde is
voor elke vorm van individueel welbevinden.
Dat het uit de lengte of de breedte moet
komen, zal de komende jaren steeds pijnlijker
blijken. Steeds zal men proberen de
makkelijke weg te kiezen, afwentelen op
programma's die te maken hebben met de
kwaliteit van het bestaan, in plaats van de
echte politieke keuze onder ogen te zien.
Die van de verdeling van de individuele
welvaart en armoede over de bevolking.
In dit verband mag niet uit het oog worden
verloren, dat tot nutoeeigenlijk geredeneerd
wordt vanuit het vigerende beleid. Dat er
ook nog zoiets alseen fosfaat- en nitraatprobleem isdat opgelost moet worden, en
een zware metalen problematiek, mag niet
vergeten worden. Dat gaat nogeen extra
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beroep doen op bijdragen van burgers en
bedrijven. Aan de andere kant zullen de
kapitaallasten de komende decenniageleidelijk een minder overheersende rol in het
kostenplaatje gaan innemen. En ook de
personeelsbezetting komt dan wat meer in
het teken van beheer te staan, in plaatsvan
nieuwbouw en sanering.
Deze geleidelijke verandering van het
karakter van de organisatie van de waterkwaliteitsbeheerders zal zonder grote
problemen kunnen verlopen.
Wel zal deze problematiek van geleidelijk
verschuivende taken tijdig moeten worden
onderkend, opdat zo rustig mogelijk daarop
kan worden ingespeeld. Of het indit verband
een voordeel isof een nadeel, dat alle
organisaties inkorte tijd een zeersterke groei
hebben doorgemaakt, en nu in de verzadigingsfase zijn aangeland, durf ik niet te
zeggen. Wellicht kunnen sociologen daar
belangwekkende dingen over zeggen.
Inherent aan deze ontstaansgeschiedenis is
ook, dat de leeftijdsopbouw gemiddeld nog
jeugdig is,en de organisaties door hun jeugd
niet alteveel last hebben vanlastige tradities.
Het aantal kwaliteitsbeheerders brengt mee,
dat de organisaties alle een bezetting hebben
van zo tussen de honderd en driehonderd
mensen.
Een overzienbaar aantal eneen overzienbare
organisatie met toch een stevige basis. Mijn
indruk isalleen, dat bij de kleinere organisaties het draagvlak aan de kleine kant isvoor
wat de bezetting met een aantal gespecialiseerde krachten betreft. Specialisten kunnen
toch eigenlijk alleen goed functioneren alsze
minimaal met zijn tweeën zijn. Men heeft
iemand nodig om tegen aan te praten. Maar
verder, in mijn ogen, een vrij ideale situatie.
Bij een dergelijke organisatiegrootte isde
zeer belangrijke coördinatieproblematiek
ook nog beheersbaar.
Projectgroepen en horizontale werkverbanden zijn in grote hoeveelheden nodig
en aanwezig om het sterk multidisciplinaire
karakter van zeer veel van de werkzaamheden van een kwaliteitsbeheerder goed te
kunnen vervullen.
Een dergelijke organisatiegrootte isook voor
de amateursvandealgemene besturen nogin
de vingers te krijgen en daarmee kan de
effectiviteit van het bestuurlijke toezicht ook
reële inhoud krijgen. Dit gevoegd bij het
toezicht door de provincie geeft een situatie,
waarin deze overheidstaak in alle openbaarheid en goed controleerbaar plaatsvindt.
De bestuurssamenstelling staat er in het
algemeen bovendien borg voor, dat alle
groeperingen die primair geconfronteerd
worden met de activiteiten van een
kwaliteitsbeheerder, namelijk de landbouw,
de industrie, de gemeenten en de burgers,
rechtstreeks toegang hebben via hun
vertegenwoordigers in het bestuur.

Een geheel van checks en balances, dat in
mijn ogen vrij optimaal is.Maar wellicht
denken anderen daar geheel andersover.Het
klinkt wellicht alsof de organisatie van het
waterkwaliteitsbeheer ideaal is.Welnu,datis
zeker nog niet het geval.Een van de
problemen iszeker nog de grondslag voor de
heffingen. Er wordt nu per woning
aangeslagen met een reductiemogelijkheid
voor eenpersoonshuishoudens.
Met die ontheffingsmogelijkheid, isde
discussie begonnen en niet meer opgehouden.
Dat rioolrecht ook per woning in rekening
wordt gebracht isde gewoonste zaak van de
wereld. Maar zuiveringslasten zijn nu een
mengsel van aanslag per woning, en toch een
correctie naar draagkracht. Maar waarom
dan geen aparte regeling voor tweepersoonshuishoudens. Dan maareen heffing per echte
woningbezetting? Dan moet er eerst een
geautomatiseerd woningregistratiesysteem
komen en moet het kraakverschijnsel
verdwenen zijn.
Om die moeilijke discussiesinhet grensgebied
van efficiency en rechtvaardigheid te
omzeilen, is het waterspoor bedacht. Heffing
evenredig aan waterverbruik. Helaas,
onderzoek kan geen correlatie aantonen
tussen waterverbruik en waterverontreiniging. Bovendien zijn de woningen in de grote
steden niet bemeterd.Wiehetjuiste antwoord
weet mag het zeggen. Ook de heffingen voor
de industrie zijn permanent in discussie.
Enige recente arresten van de Hoge Raad
hebben weer als evenzovele stenen in de
vijver gefungeerd. Maardat istoch meer voer
voor technische fijnproevers en juristen.
Al mag nooit vergeten worden, dat wat het
bedrijfsleven minder betaalt, deburgers meer
moeten betalen. Dat geldt voor zuiveringslasten net zo goed alsvoor elektriciteitstarieven.
En daarom blijft ook de heffingenproblematiek een bij uitstek bestuurlijk-politiek
probleem. Het zou goed zijn als iedereen dat
duidelijk zou onderkennen.
Nog een probleem wordt gevormd door het
verschijnsel, dat men zich in dit land wel erg
druk maakt over de totstandkoming van
vergunningen, inclusief de voorwaarden die
eraan verbonden zijn, maar zich nauwelijks
druk maakt over de handhaving van de
opgelegde regels.Worden de voorzieningen
wel aangebracht die geëist worden. En zoja,
blijven ze goed functioneren. In het kader
van vooral de bestrijding van verontreiniging
aan de bron isde preventieve werking van
een goed, efficiënt en slagvaardig toezichthoudend beleid van het allergrootste belang.
Laat de ambtenaren vooral achter hun
bureaus vandaan komen engaan kijken bijde
bedrijven. Enerzijds wellicht wat minder
detaillisme, anderzijds een veel flinker,
consequenter houding ten aanzien van
datgene, wat werkelijk moet gebeuren. Laat

ook de ambtenaren van zuiveringschappen,
gemeenten, provincies en inspecties toch
vooral de houding demonstreren, dat zij alle
één overheid representeren. Laat de waterkwaliteitsbeheerders toch vooral positief
meewerken aan en meedenken over een
goede organisatorische opzet om met één
integrale milieuvergunning naar het bedrijfsleven toe alsoverheid de indruk te vestigen,
dat het ons ernst isom niet verkokerd, op
samenwerking ingesteld, zoefficiënt mogelijk
de noodzakelijke regels te stellen en te
handhaven.
Helaas, het taaie ongerief van het tegendeel
zal nog wel een lang leven beschoren zijn.
En dat betekent, dat de maatschappelijke
opgave om een goede waterkwaliteit te
bereiken en te handhaven, minder efficiënt
wordt uitgevoerd dan mogelijk is.Een
kritische blik van buitenaf, of het nu actiegroepen zijn, of milieusociologen, kan ons
behoeden voor indutten en het post vatten
van de mening, dat het zo voortreffelijk
gedaan wordt, dat er niets meer veranderd
behoeft te worden, en dat er niet meer
nagedacht behoeft te worden.
Daarom iseen dag alsvandaag een bijzonder
verheugend initiatief. Ik hoop, dat de
volgende sprekers ons flink aan het denken
zetten, en dat deze bijdrage erin heeft
bestaan om duidelijk te maken, dat er veel al
is bereikt, veel nog moet gebeuren, in een
samenleving die inmiddels in andere
problemen is geïnteresseerd.
Het blijft daarom boeiend, juist ook als
specifiek voorbeeld van menselijk handelen
in een zeer complex bestuurlijk-politiek
krachtenveld.
Dat nu vormt bijuitstek het studieterrein van
de sociologen.

• •

•

De mogelijkebetekenisvandesocialewetenschappenvoorhet
waterkwaliteitsbeheer

De rol van de socialewetenschappen alsbasis
voor een modernwaterkwaliteitsbeheer isnog
tamelijk beperkt. Om uitspraken te kunnen
doen over de mogelijke betekenis van de
sociale wetenschappen zijn de antwoorden op
tenminste de volgende drie vragen relevant.
1. Zijn er zaken van belangvoor het waterkwaliteitsbeheer diezich het beste op een
sociaal-wetenschappelijke manier laten
beschouwen?
2. Kunnen de sociale wetenschappen over
deze zaken bruikbare informatie produceren?
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3. Wanneer het antwoord op de eerste twee
vragen positief is,hoe ishet dan gesteld met
de mate waarin deze informatie ook feitelijk
tot stand wordt gebracht enwordt gebruikt in
de beleidspraktijk.
1ndit bestek zalikvoornamelijk ingaanopde
eerste en de laatste vraag. Daarbij ga ik er
vanuit dat de sociale wetenschappen inderdaad in staat zijn om bruikbare en nuttige
informatie te produceren. Ik heb de stille
hoop dat mijn eigen proefschriftonderzoek
[1], waarover elders in dit blad verslag wordt
gedaan, kan worden opgevat alseen illustratie
daarvan, maar laat dat graag aan de lezer zelf
ter beoordeling.
De eerste vraag isnu of er aspecten zijn van
het waterkwaliteitsbeheer die zich bij uitstek
op een sociaal-wetenschappelijke manier
laten beschouwen. Mijn antwoord hierop is
positief. Laat ik het alsvolgt toelichten.
Het waterkwaliteitsbeheer heeft te maken
met een groot aantal processen. Sommige
daarvan zijn natuurlijke processen, indiezin
dat natuurwetten het verloop bepalen.
Voorbeelden daarvan zijn het mechanischbiologische zuiveringsproces of de werking
van produktieprocessen en saneringsmaatregelen in bedrijven. Andere zijn sociale
processen. Om er een paar te noemen: het
verkrijgen van hinderwetvergunningen en
bouwlokaties voor zuiveringsinstallaties en
het onderhandelingsproces tussen waterkwaliteitsbeheerder en bedrijf. Een aantal
van u iswaarschijnlijk werkzaam bij een
organisatie die belast ismet het waterkwaliteitsbeheer. Gaat ueens bij uzelf na:
over welke processen, de natuurwetenschappelijke of de sociale, hebben uen uw
organisatie zich de afgelopen jaren het meest
zorgen moeten maken? Mijn stellingisdat de
processen waar het succesof falen van het
waterkwaliteitsbeheer van afhangt minstens
zo vaak sociale als natuurlijke processen zijn
[2]. De sociale wetenschappen zouden dus

wat dat betreft vanevengroot belang kunnen
zijn voor het waterkwaliteitsbeheer alsde
technische wetenschappen. Deze conclusie
geldt overigens mijns inziens niet alleen voor
het waterkwaliteitsbeheer. In de praktijk
blijkt dit echter geenszins uit de hoeveelheid
of het gebruik van het onderzoek [3].
Waarom ishet zodat sociaal-wetenschappelijk onderzoek duidelijk nietde belangrijke
plaats inneemt die evenredig isaan het
belang van het onderwerp van de sociale
wetenschappen? Mijn antwoord hierop valt
in vier delen uiteen. Ik zal deze telkens
inleiden doormiddelvaneen kort verhaaltje.
'Dewijze Nasrudin haddegewoonte elkedag
zijn ezel met een kar volstro over de grens te
nemen. Omdat hij elke avond wanneer hij
terugkeerde, toegaf een smokkelaar te zijn,
onderzochten de douanebeambten hem keer
op keer grondig. Ze zochten in zijn kleren,
pluisden het stro uit,dompelden hetinwater,
verbrandden het zelfs, maar vonden nooit
iets. Intussen zagen zijdat Nasrudin rijker en
rijker werd.
Toen ging hij rentenieren ineen ander land.
Jaren later trof een van de douaniers hem
daar. "Zou je me nu dan eindelijk kunnen
vertellen, Nasrudin', zeihij,'watwasdat nuin
hemelsnaam datjealdietijd hebt gesmokkeld
en waarop wijje nooit konden betrappen?'
'Ezels', antwoordde de wijze Nasrudin' [4].
Een van de belangrijkste redenen waarom er
relatief weinig sociaal-wetenschappelijk
beleidsonderzoek wordt aangezwengeld, is
dat vele beleidsvoerders niet gewend zijn om
op die manier naar de problemen te kijken.
Het vereist een empirische manier van
denken over beleidsvragen die veel beleidsvoerders, met vaak een juridische
achtergrond, missen.En watvoorvelenvanu
misschien belangrijk is:ik meen dat ook
technici dieerinhuneigenvakeen uitermate
empirische manier vandenken opna houden,
wanneer het om beleid gaat plotseling sterk
beïnvloed blijken door het juridische beeld
van beleid. Niemand zal het inzijn hoofd
halen om de effectiviteit van een gemaal op
voorhand aan te nemen omdat het nu
eenmaal het doel en de plicht isvan dat
gemaal.Waneer hetechteromde effectiviteit
van een vergunningenstelsel gaat, staan er
opmerkelijk veel mensen nauwelijks bijstil
dat de effectiviteit ervan geenszins vanzelfsprekend is. Sociaal-wetenschappelijk
beleidsonderzoek wordt in zekere mate nog
steeds belemmerd door een soortgelijk
dogmatisch beeld van de werkelijkheid als
waarvan de natuurwetenschappen zich tijdens
de Renaissance hebben moeten bevrijden om
tot bloei te kunnen komen. Wanneer problemen op die manier niet als sociaal-wetenschappelijk worden herkend, zal ook niemand
opdracht geven tot een sociaal-wetenschappelijke analyse.
Een tweede reden voordezwakke positievan

sociaal-wetenschappelijk onderzoek wordt
geïllustreerd met het volgende verhaaltje.
'Een man trof zijn buurman aan die op zijn
knieën onder een lantaarnpaal ietsaan het
zoeken was en vroeg hem wat hij verloren
had. 'Mijn sleutel', antwoordde deze.Na een
poosje te hebben gezocht, vroeg de eerste
man: 'Waar heb je hem eigenlijk verloren?'
'Daarachter in die donkere bosjes',
antwoordde zijn buurman. 'Maar, in hemelsnaam, waarom zoekjedan hier?''Hierisveel
meer licht' [5].
De tweede reden dieikziewaarom vaak geen
beroep wordt gedaan op de sociale wetenschappen isdat men enige argwaan of zelfs
minachting heeft voor degenen die niet
uitsluitend zoeken 'waar het licht is'.
Natuurlijke processen, die het onderwerp
zijn van natuurwetenschappelijk en technisch
onderzoek, zijn heel wat stabieler en
berekenbaarder dan sociale processen, waar
de menselijke wil voortdurend de regelmaat
verstoort. Sociale processen kunnen zelfs
nooit zoals natuurlijke processen volledigin
termen van oorzaken en gevolgen worden
begrepen. Ook zaken alsde doeleinden,
informatie en macht van de betrokkenen
spelen een grote rol. Dat maakt ze bijzonder
boeiend, maar tegelijk minder grijpbaar in
algemene theorieën. Toch zou ik ervoor
willen pleiten, wetend dat de sleutel tot een
goed waterkwaliteitsbeheer in de donkere
bosjes daarachter ligtwaar zich de sociale
processen afspelen, om ook daar onderzoekers aan het werk te laten gaan.
Wederom een kort verhaaltje ter inleiding
van mijn derde punt.
'Een koning die het gezelschap van de wijze
Nasrudin zeer op prijs stelde en tevens van
jagen hield,beval hemomhemte vergezellen
op zijn eerstvolgende berenjacht. Nasrudin
was uiterst verschrikt.
Toen Nasrudin daarna terugkeerde naar zijn
dorp vroegiemand hem:'Hoegingdejacht?'
'Geweldig!' 'Hoeveel beren hebje gezien?'
'Geenecn'. 'Maar hoe kun je dan zeggen dat
het geweldig isgegaan?' 'Alsje op beren zou
jagen, en je was mij,dan ishet werkelijk
geweldig om geen enkele beer te zien !'[6].
Tot hier toe ben iker in mijn betoog van
uitgegaan dat sociaal-wetenschappelijk
onderzoek een onomstreden wenselijkheid is.
Maar isdat wel altijd zo? Een derde reden
waarom sociaal-wetenschappelijk onderzoek
nog schaars is,isdat sommigen het onderzoek
niet als in hun belang beschouwen. Niet
zozeer omdat men de sociaal-wetenschappelijke kanten van de zaak niet ziet,zoals in het
eerste geval.Ook nietomdat men ze,zoalsin
het tweede geval, onbegonnen werk vindt.
Er spelen ook nog andere weerstanden een
rol. Ditgeldt danspeciaal vooreen potentieel
zeer relevant type onderzoek, namelijk
bestuurskundige beleidsevaluaties, mijn
eigen specialiteit. Weerstanden tegen
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beleidsevaluaties kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit de vreesvoor negatieve conclusies;
of, wanneer men meer zelfvertrouwen heeft,
juist het omgekeerde: de gedachte dat men
de uitkomst al lang weet, namelijk dat men
het goed doet, en dat er dus niet behoeft te
worden onderzocht. Bij critici van een beleid
roepen beleidsevaluatie-studies soms
weerstanden opomdat menzealseen poging
beschouwt om noodzakelijke koerswendingen uit te stellen. Deze kritiek raakt ook
het belangrijkste punt dat elk onderzoek op
korte termijn een grote investering vergt en
pas op langere termijn resultaten oplevert.
In het verlengde hiervan ligteen vierde
belangrijke reden voor de schaarste aan
sociaal-wetenschappelijke beleidsstudies.
Hierbij isgeen verhaaltje als 'eye-opener'
nodig. Het zou trouwens ook lang niet zo'n
leuk verhaal worden alsde voorgaande en u
kent het allemaal al. Het ishet verhaal van
economische moeilijkheden en daaruit
voortvloeiende bezuinigingen. Nu de
budgetten van overheden, universiteiten en
hogescholen jaar na jaar krapper worden,
mist dat zijn invloed opdemogelijkheden om
onderzoek tedoen niet.Voegenwijditbijhet
gegeven dat slechts een uiterst gering
percentage van het direct of indirect door de
overheid gefinancierde onderzoek wordt
besteed aan sociaal-wetenschappelijk
onderzoek en dat daarvan weer slechts een
klein deel uit beleidsonderzoek bestaat, dan
wordt duidelijk dat de mogelijkheden om op
grote schaal de wetenschappelijke beleidsevaluatie te stimuleren binnen de huidige
verhoudingen beperkt zijn.Onder de huidige
economische omstandigheden loopt elk
onderzoek, en dus zeker onderzoek dat zich
nog grotendeels moet bewijzen, het risico als
een luxe-activiteit terzijde te worden
geschoven.
Er zijn kortom verscheidene redenen
waarom er relatief weinig een beroep op de
sociale wetenschappen wordt gedaan. En het
beeld wordt niet rooskleuriger wanneer de
aansluitende vraagaandeordewordt gesteld
naar de mate waarin de resultaten van het
sociaal-wetenschappelijke onderzoek
worden gebruikt bijdevormingen uitvoering
van beleid. Een idealistische en misschien
wat naïeve onderzoeker die zichzelf zou zien
als een zoeker-naar-de-waarheid zal tot zijn
verbijstering merken dat beleidsvoerders
hem zien alsdezoveelste lobbyist dieom hun
aandacht concurreert [7], Zo'n snel gefrustreerde onderzoeker zou dan echter over het
hoofd hebben gezien datook hetgebruik van
onderzoeksresultaten een sociaal procesis.
Anderen in binnen- en buitenland hebben
dat wel ingezien en . . . er isdan ook sociaalwetenschappelijk onderzoek verricht naar
het gebruik van de resultaten van sociaalwetenschappelijk onderzoek. In Nederland
isvooral het werk van Van der Vall [8]en

Hutjes en Cuisinier [9]bekend. Ook in het
buitenland hebben velenzich beziggehouden
met de vraagwelkefactoren demate bepalen
waarin onderzoeksresultaten worden
gebruikt [10]. Patton komt tot de conclusie
dat er onder de vele gevonden relevante
factoren eigenlijk maar twee van doorslaggevend belang zijn. Deze twee factoren waren
politieke overwegingen en de persoonlijke
factor. Met deze laatste factor wordt gedoeld
op de aanwezigheid van een identificeerbare
persoon of groep die persoonlijk geïnteresseerd wasindeevaluatie endeinformatie die
daaruit voortkwam [11].
Eén opmerking zou ik hier aan willen
toevoegen. Willen de resultaten van sociaalwetenschappelijk onderzoek worden
gebruikt, dan zullen het toepasbare uitkomsten moeten zijn. Alleen wanneer
factoren die in principe veranderbaar zijn
naar voren komen alsoorzaken van een
bepaald als gunstig of ongunstig beoordeeld
sociaal verschijnsel, kunnen de onderzoeksresultaten rechtstreeks worden toegepast.
Vaak worden verschijnselen echter voor een
zogroot deel door nietveranderbare factoren
verklaard dat er nog maar weinig wordt
verklaard door wel manipuleerbare factoren
[12]. Op zich isdat niet erg. De 'smalle
marges van de democratie' zijn geen
onbekende. (Onlangs werd overigens nog
eens opgemerkt dat het gebruik van deze
smalle marges meer weg had van 'malle
charges' [13]).Wanneer de invloed van
veranderbare factoren erg klein is,wordt het
echter vaak moeilijk om te beoordelen of er
überhaupt wel sprake isvan énige invloed.
In de tweede plaats ishet vaak moeilijk om
het relatieve belang aan te geven van de wel
veranderbare factoren. In zo'n geval is het
moeilijk te zeggen welke aanpak de meest
gunstige resultaten oplevert.
Daarnaast wijst Korsten op het belang van
het potentiële indirecte gebruik. Dit kan zich
voordoen wanneer resultaten van sociaalwetenschappelijk onderzoek bijdragen tot
een dieper inzicht in omstandigheden en
processen. Hij plaatst vraagtekens bij het
uitgangspunt van veel studies dat het onderzoek momenteel (te) weinig wordt gebruikt.
Het ligt er maar net aan welk gebruik men
voor ogen heeft. Hij stelt: 'Er isdus niet
zozeer sprake van gebruik op korte termijn,
direct, specifiek, maar van gebruik dat de
volgende kenmerken heeft: oplange termijn,
indirect, onbepaald, conceptueel'. Korsten
meent dat echt 'ondergebruik' eigenlijk
slechts voorkomt als wetenschappelijke
kennis verloren gaat en dat de informatie in
andere gevallen, diffuus en in de vorm van
verbetering van 'common-sense noties', altijd
zaldoorwerken indebesluitvorming. Dit kan
dan wel met een aanzienlijke vertraging
gepaard gaan. Korsten wijt dat aan het

doorsluizingsproces van informatie in een
bureaucratie [14].
In hoeverre gelden aldeze min of meer
algemene uitspraken over het gebruik van
onderzoeksresultaten nu ook specifiek voor
het terrein van het waterkwaliteitsbeheer?
Dat ismoeilijk tezeggenomdat ernognietzo
veel resultaten van sociaal-wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van het waterkwaliteitsbeheer zijn. Enkele komen voort
uit een door mij verricht bestuurskundig
onderzoek naar de effectiviteit van het
waterkwaliteitsbeheer in dejaren tot en met
1980. Hierop zal ik een volgend keer nader
ingaan.
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De 'Saneringsperiode'inhetwaterkwaliteitsbeheer:
beleidsinstrumenten getoetst

De periode tussen het in werking treden van
de Wet verontreiniging oppervlaktewater in
1970 en de start van het tweede indicatieve
meerjarenprogramma in 1980wordt wel
beschouwd alsde 'saneringsperiode' van het
waterkwaliteitsbeheer. Na de aanloopjaren,
waarin onder meer het grootste deel van de
bestuurlijke organisatie van het waterkwaliteitsbeheer werd gevormd, vaardigde
de overheid in 1975een meerjarenprogramma uitonder detitel: 'De bestrijding
van de verontreiniging van het oppervlakte-
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water 1975-1979'. De beleidsdoeleinden
hierin, die overigens voor een belangrijk deel
waren gebaseerd op een inventarisatie van
verwachtingen en plannen van de regionale
waterkwaliteitsbeheerders, waren tamelijk
ambitieus. De afbreekbare organische verontreiniging door het bedrijfsleven zou met
meer dan een kwart moeten dalen [1].
Bovendien zou het deel van deze vervuiling
en die van de huishoudens dat in zuiveringsinrichtingen wordt geëlimineerd moeten verdubbelen naar meer dan 55%[2].
Ten aanzien van andere soorten vervuilende
stoffen waren de doeleinden veer minder
specifiek.
In 1977 startte aan de toen nog prille Onderafdeling der bestuurskunde van de
TH Twente een uitgebreid evaluatieonderzoek naar dit beleid [3].
De probleemstelling van hetonderzoek werd
gevormd door de volgende vragen:
1. In hoeverre heeft het beleid zijn doeleinden bereikt?
2. In hoeverre valt deze mate van doelbereiking te verklaren uit het gevoerde
beleid; met andere woorden: in hoeverre is
het beleid effectief?
3. In hoeverre isdeze beleidseffectiviteit te
verklaren uit de mate van toepassing van de
verschillende beleidsmiddelen?
4. Welke bestuurlijke factoren hangen
samen met de mate van toepassing en de
effectiviteit van de beleidsmiddelen?
De effectiviteit van een bepaald beleid iste
omschrijven alsde bijdrage die dat beleid
levert aan het bereiken van bepaalde doeleinden. Onderzoek naar de effectiviteit van
beleid zou zich derhalve kunnen beperken
tot de eerste tweevragen.Ook danzouden de
conclusies nuttige informatie kunnen opleveren. In hoeverre de omvangrijke overheidsinspanning werkelijk bijdraagt aan de
oplossing van maatschappelijke vraagstukken islang niet altijd bekend.

Effectiviteitsonderzoek krijgt echter nog
meer betekenis wanneer de mate van
effectiviteit niet alleen wordt vastgesteld
(vraag 2), maar ook wordt verklaard
(vragen 3 en 4).Juist aan die verklaring
kunnen inzichten worden ontleend over de
wijze waarop de effectiviteit van het beleid
zou kunnen worden verbeterd.
Unie van Waterschappen-directeur Kienhuis
stelde dan ook ineenbrief diede schriftelijke
vragenlijst aan de regionale waterkwaliteitsbeheerders begeleide: 'Anders dan in tot nu
toe gehouden enquêtes heeft het onderhavige onderzoek ten doel inzicht te geven in
de resultaten van het beleid en de daarachter
liggende factoren. Na circa 10jaar ervaring
lijkt een dergelijke beleidsevaluatie ook voor
de gezamenlijke waterkwaliteitsbeherende
waterschappen van belang.'
De schriftelijke vragenlijst wasslechts een
van de wijzen waarop de gegevens voor dit
onderzoek zijn verzameld. Andere bronnen
van gegevens waren schriftelijke stukken,
een tweetal proefonderzoeken, de ten behoeve van het tweede indicatieve meerjarenprogramma verzamelde lozingsgegevens per
regionale beheerder, soort vervuiling en
bedrijfstak en een reeks mondelinge
interviews met vertegenwoordigers van de
grotere regionale beheerders. Het onderzoek
beperkte zich tot het beleid ten aanzien van
de vervuiling van het oppervlaktewater door
binnenlandse bronnen, dus bijvoorbeeld niet
de grensoverschrijdende vervuiling van de
Rijn, en ten aanzien van twee soorten
verontreiniging: de afbreekbare organische
stoffen en zware metalen.
Niettemin representeert het overblijvende
terrein het grootste deelvande inspanningen
van de Nederlandse overheid inzake de
waterkwaliteit, zowel in termen van geld als
arbeidskracht. Anderzijds moet de lezer
worden gewaarschuwd voor het mogelijk
vertekenende effect dat uitgaat van de keuze
van soorten vervuiling. Voor een volledige
evaluatie van het waterkwaliteitsbeleid is
immers niet alleen van belang of men
succesvol isgeweest met de aanpak van
bepaalde soorten verontreiniging, maar ook
of het oppervlaktewater niet door andere
stoffen blijvend of zelfs in toenemende mate
wordt belast. Het onderzoek evalueert echter
niet het beleid dat er terecht of ten onrechte
niet isgeweest, maar het beleid zoalsdat wel
is gevoerd.
De kern van dit beleid isgericht op twee
doelen:
1. de zuivering van rioolwater;
2. devermindering vandevervuilingvan het
bedrijfsafvalwater.
Hieronder zullen wijde uitkomsten van ons
onderzoek voor elk van beide onderdelen
van het beleid bespreken. Daarbij worden de
vier genoemde vragen van de probleemstelling achtereenvolgens behandeld.
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De zuivering van rioolwater
De zuivering van rioolwater isvanuit het
oogpunt van milieubescherming niet van
belang voor de vervuiling met zware metalen
[4]. Wanneer deze in het zuiveringsslib
komen, isdat doorgaans niet minder ongewenst dan wanneer ze in het oppervlaktewater terecht komen. Voor biologisch
afbreekbare stoffen isde zuivering van rioolwater welvangroot belang.Inhet indicatieve
meerjarenprogramma van 1975 werd een
flinke uitbreiding van de zuivering in de
periode 1975-1979 nagestreefd.
In 1975 werd 26% van de biologisch
afbreekbare vervuiling in zuiveringsinstallaties geëlimineerd en in 1980was dit
4 6 % . Daarmee werd tweederde van de voor
1980 beoogde stijging van het percentage
eliminatie ook gerealiseerd. Het beleidsdoel
ten aanzien van de zuivering van biologisch
afbreekbare stoffen in het rioolwater werd
derhalve weliswaar niet geheel, maar wel
voor een groot deel bereikt. Er bestaan zeer
grote verschillen tussen de regio's van het
waterkwaliteitsbeheer in de mate van doelbereiking. In sommige gebieden had een
verslechtering vandesituatie plaats,terwijl in
andere regio'sveel meer werd bereikt dan
was beoogd.
Wanneer we de vorderingen van de verschillende regionale beheerders met elkaar
willen vergelijken, moet men daartoe zorgvuldig een maat kiezen. De 'bereikte
verbetering in eliminatie van vervuiling,
gemeten in inwoner-equivalenten', isgeen
goede maat omdat de omvang van de beheersgebieden erg uiteenloopt.
Het 'deel dat werd bereikt vandetussen 1975
en 1980 beoogde verbetering' heeft als
nadeel dat beheerders die hun doeleinden
laag hebben gesteld alleen alom die reden
hoger scoren dan meer ambitieuze beheerders. Het 'verschil'tussende percentages
eliminatie van vervuiling in 1975 en in 1980'
doet geen recht aan het feit dat 'de laatste
loodjes het zwaarst wegen' en beheerders die
alver waren in 1975daardoor moeilijk goed
uit de bus kunnen komen. Een adequate vergelijking vergt een maat die niet gevoelig is
voor dit soort vertekeningen. Een mogelijkheid verschaft de volgende maat:
(% eliminatie 1 9 8 0 - % eliminatie 1975)/
(100—% eliminatie 1975), eenvoudiger
gezegd: dat deel van de in 1975 nog
resterende zuiveringsklus dat in 1980is
geklaard. Aangezien lang niet overal het uiteindelijke doel isom tot (bijna) honderd
percent eliminatie van organische vervuiling
in zuiveringsinstallaties te komen, ishet
wellicht nogjuisteromdesituatiedieten tijde
van het verschijnen van het tweede
indicatieve meerjarenprogramma voor 1985
werd voorzien alsvoorlopig einddoel te
nemen. De maat wordt dan: het 'deel van de
beoogde stijging van het percentage
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eliminatie vanvervuiling voorde periode
1975-1985 dat reeds in 1980isbereikt'.
Overigens hangen descores opdeze laatste
twee maten bijzonder nauw samenmet
elkaar. Gemeten aandeze maten ontstaat
een beeld vangrote vorderingen inTwente,
Flevoland, de Veluwe, de Achterhoek enin
delen vanOost-Brabant. Relatief geringe
vorderingen werden gemaakt in Groningen,
de Betuwe, Amstel- enGooiland, de meeste
van detoenmalige kleinerewaterschappenin
Zuid-Holland en Zeeland enin
West-Brabant[5],
Na het antwoord opdevraag naar de mate
van doelbereiking vanhet zuiveringsbeleid
(twee-derde vanwatmenbeoogde, zeer
grote regionale verschillen) volgt nueeneen
bespreking vandevraag inhoeverre deze
doelbereiking ookaanhetgevoerde beleidis
te danken.
Het isbijzonder onwaarschijnlijk dater
zonder overheidsbeleid opgroteschaal rioolwaterzuivering totstand zouzijn gekomen.
Rioolwaterzuivering iseen zogenaamd
'collectief goed'.Eenkenmerk daarvan isdat
de mensen niet ofnauwelijks door zichzelf of
door anderen vanconsumptie kunnen
worden uitgesloten. Olson toont (voor grote
groepen) aandatcollectieve goederen niet
tot stand komen wanneer ditafhangt vanhet
initiatief van individuele personen.Omdatde
kosten individueel opgebracht moeten
worden ende baten voor iedereen
toegankelijk zijn, heeft iedereen erbelangbij
dat zoveel mogelijk mensen meewerken aan
deproduktie vanhetgoed .. . behalvezijzelf.
Dit leidt ertoe dater nietsgebeurt, tenzijhet
bedrag datéénpersoon ermaximaal voor
overheeft algroot genoeg isomhet
collectieve goed tebekostigen, watvrijwel
nooit hetgeval zalzijn[6].
Dit mechanisme zalookwerken wanneer
iedereen debaten, dieeen volledige
verschaffing vanhetgoed voor iedere
persoon oplevert, ruimschoots vindt
opwegen tegen debijdrage inde kosten.
Onder deze omstandigheden leidt
individuele rationaliteit (hetstreven naar
zo groot mogelijke netto-baten) toteen
collectieve irrionaliteit (hetniet verschaffen
van een collectief goed waarvan debaten de
kosten overtreffen). Wanneer hetverschaffen vaneencollectief goed alsrioolwaterzuivering afhangt vandeintiatievenvan
enkelingen zalerniets vanterecht komen.
De mate vandoelbereiking bijhetzuiveringsbeleid isdanookgeheel tezien alsbeleidseffectiviteit. Datditniet bijelkbeleid het
geval hoeft tezijn, alsiklater bijde
bespreking vandesanering vanhet bedrijfsafvalwater nogtersprake brengen.
Welke beleidsmiddelen hebben nuhet
meest bijgedragen aandetoenemingvan
de zuivering? Inaanmerking komen:
verbetering vande kwaliteit vande besturing

vandeinstallaties,verhogingvande kwaliteit
van de installaties zelf, metname door
vervanging van oudemechanische installaties
door installaties meteen biologische
zuiveringstrap, verbetering vande benutting
van de aanwezige zuiveringscapaciteit en ...
verhoging vande zuiveringscapaciteit.
De periode tot 1980 kenmerkt zich dooreen
enorme groei vandezuivering. Invele
gebieden isdeze verveelvoudigd.
Een dergelijke groei isenkel mogelijk
geweest door eengroei vandezuiveringscapaciteit zelf.
De hoeveelheid organische vervuilingdie
wordt weggezuiverd indeveertig gebieden
waarin inNederland het waterkwaliteitsbeheer was verdeeld, hangt danook
nagenoeg absoluut samen metde omvang
van dezuiveringscapaciteit indeze gebieden.
(Pearson correlatie in 1975:r = .97,n = 40,
S = 0.001; in 1980:r = .98,n = 40,
S = 0.001).Wanneer degrote toenamevan
de hoeveelheid vuil diedoor zuiveringsinstallaties wordt weggezuiverd grotendeels
tot stand isgekomen door uitbreiding vande
zuiveringscapaciteit, danzalereen sterke
samenhang tussen beide moeten bestaan.
Deze isook aanwezig, zijhetdatde Pearson
correlatie iets lager is:r = .84(n = 40,
s = 0.001). Zonder debetekenis vande
andere genoemde middelen te ontkennen
kan worden gesteld dat uitbreiding vande
zuiveringscapaciteit inde betreffende
periode eencentrale rolinhetzuiveringsbeleid heeft gespeeld.
Na hetbovenstaande ligt hetvoor de hand
dat debeoogde toenemingvandezuiveringscapaciteit indejaren 1975-1979 vooreen
ongeveer evengroot deel isgerealiseerd als
die vandezuivering zelf. Decapaciteit werd
met ruim zesmiljoen inwoner-equivalenten
uitgebreid tegen eengeplande 9.3 miljoen.
De uitbreiding bedroeg derhalve 65%van
wat wasgepland. Ditbetekent daterinvele
gevallen sprake isgeweest van vertragingen.
Tot 1980 hadden deveertig regionale waterkwaliteitsbeheerders waaraan inhetgrootste
deel vande periode 1975-1979 het beheer
was opgedragen alles bijeen aanzo'n
220 nieuwe installaties gewerkt.
In ruim 40%vandeze gevallen ervoeren de
beheerders degang vanzaken rondde
totstandkoming als'vertraagd'. Deverschillende waterkwaliteitsbeheerders blijken
bovendien zeer verschillende termijnen te
noemen voor derealisering vannieuwe
zuiveringsinstallaties. Men achtopgrond van
de ervaringen voor denieuwbouwvan
zuiveringsinstallaties minimaal tussende 1 en
4 jaar (gemiddeld ruim 2jaar) nodig.
De ervaringen metwatdoorgaans nodigis
variëren vananderhalfjaar totbijna 6jaar
(gemiddeld 3,25jaar).Deverschillenin
opvattingen overdemaximaal benodigde tijd
zijn hetgrootst: tussen 2en 12jaar!

Gemiddeld wordt voor demaximaalbenodigde periode bijna 5jaar genoemd.
Daarom isdevraag gewettigd: waar zaten de
problemen? Waren het technische
problemen diedegevallen van vertraging
hebben veroorzaakt ofzijn het vooral
bestuurlijke problemen geweest? Het proces
waarbij nieuwe zuiveringsinstallaties tot
stand komen bestaat uitverscheidene deelprocessen. Teonderscheiden zijn onder
meer: eventuele subsidieverwerving, het
gereedmaken vanhetbouwbestek, hetverwerven vandebouwlokatie, het verkrijgen
van de noodzakelijke vergunningen ende
bouw zelf. Daarbij overheersen bijhet
tweede enhetlaatste proces technische
aspecten enbijderest bestuurlijke aspecten.
In 18gevallen werden devertragingen geheel
of gedeeltelijk toegeschreven aan problemen
tijdens debouwfase. Problemen methet
gereedmaken vanhet bestek werden in
slechts vier gevallen alseenbronvan
vertraging genoemd. Daarentegen werden in
acht gevallen problemen ronddesubsidiëring
aangewezen alsvertragende factor, in
22 gevallen hetverkrijgen vande noodzakelijke vergunningen, metnamedehinderwetvergunning, eninmaar liefst 47 gevallen
het vinden enverwerven vaneen bouwlokatie! Ookwanneer men kijkt naarde
gemiddelde tijdsduur vanaldeze processen
en de uitschieters diedaarbij worden
genoemd, blijkt datdeprocessen rond verkrijging van hinderwetvergunning en bouwlokatie hetmeest tijdsintensief en hetmeest
onberekenbaar zijn. Bovendien stellen de
waterschappen dieookalvóór 1975ervaring
hadden metde nieuwbouw vanzuiveringsinstallaties datjuist deze processen inde
periode 1975-1980 inhetalgemeen langere
tijd vergden dan daarvoor.
Kortom, defactoren, diedeopbouwvan
zuiveringscapaciteit hetmeest hebben
belemmerd zijn niet vantechnische aard,dus
natuurwetenschappelijk, maar van bestuurlijke aard, dus sociaal-wetenschappelijk.
Er zijn verschillende manieren omdeze
bestuurlijke problemen te analyseren.
Men kan bijvoorbeeld uitgaan vandeverschillende personen enorganisaties diebijde
desbetreffende bestuurlijke processen betrokken zijn. Hungedrag kanmen dan
telkens vanuit eenander gezichtspuntbekijken. Datiswat inditonderzoek isgebeurd.
Een eerste gezichtspunt isdatvande
doeleinden vandebetrokkenen. Een tweede
gezichtspunt isdeinformatie vande
betrokken enhunonderlinge communicatie.
Een derde gezichtspunt stelt debronnen van
macht vandebetrokkenen centraal enhun
onderlinge machtsverhoudingen. Indit
artikel beperk ikmeinhoofdzaak tot enkele
conclusies uitdeanalyse vanuit het laatste
gezichtspunt.
De belangrijkste betrokkenen bijde
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procedures van hinderwet en ruimtelijke
ordening in verband met de bouw van
zuiveringsinstallaties zijn: regionale waterkwaliteitsbeheerders, gemeentebesturen en
particulieren. Omwille van de eenvoud zalik
me tot deze groepen beperken, alzijn ook
andere zoals gezondheidsinspecties en
provinciebesturen, vaak van belang.
De waterkwaliteitsbeheerder heeft belangbij
het zosnelmogelijk bouwen vande geplande
installaties tegen redelijke kosten. Niet altijd
zijn de belangen vandegemeentebesturen en
particulieren daarmee in overeenstemming.
In een van de vele gesprekken die ik met
vertegenwoordigers van waterkwaliteitsbeheerders heb gehad zeimen het mij aldus:
'Iedereen isovertuigd van de noodzaak.
Het milieu moet schoon. Maar niemand wil
een zuiveringsinstallatie naast de deur.
Deze moet op een plaats die niemand treft.
En dat kan vaak niet'. Vaak vreest men
hinder in de onmiddellijke omgeving van de
installaties. De zuiveringsinstallatie moet
bovendien vaak concurreren met andere
plannen in het gebied, zoals uitbreiding van
de woonbebouwing. Ook financiële geschillen kunnen tot moeilijkheden leiden.
Wanneer zich een of meer van deze kwesties
voordoen - en dat isvaak hetgeval—kunnen
er ernstige vertragingen inde procedures
optreden.
De analysevanuit het gezichtspunt van macht
leert dat de machtspositie van de waterkwaliteitsbeheerder bij deze kwesties nogal
zwak is. De grootste publiekrechtelijke
bevoegdheden liggen bij de gemeentebesturen, die het bestemmingsplan moeten
opstellen of wijzigen en de vereiste hinderwetvergunningen moeten verlenen, en
bij de bezwaarde particulieren, die goede
mogelijkheden hebben om hiertegen in
beroep tegaan. De waterkwaliteitsbeheerder
voelt zich vaak een speelbal. Hij heeft als
vrager van de bestemmingsplanwijziging of
de hinderwetvergunning weinig juridische
bevoegdheden en die hij heeft zijn
afhankelijk van de medewerking van
anderen, zoals de toepassing van artikel 19
van de WRO of van onteigening. Bovendien
ervaart de beheerder die snel een zuiveringsinstallatie wil bouwen veel sterker dan de
anderen de somsjarenlange vertraging door
de procedures alseen nadeel. Voor vele
bezwaarden isdeze vertraging daarentegen
per saldozelfsgewenst. Ditwerkt ook doorin
de privaatrechtelijke sfeer. De verkoper van
grond isstrategisch in het voordeel doordat
hij vaak minder verlegen zit om de koopsom
dan de beheerder om de bouwplaats. Zonder
de relatief goede financiële mogelijkheden,
die het heffingenstelsel de beheerder geeft,
zou dit nog veel vaker tot tijdrovende
onteigeningen hebben geleid. Al met alisde
waterkwaliteitsbeheerder bij deze
procedures zwaar in het nadeel en het isdan

ook niet vreemd dat juist bij deze procedures
de grootste belemmeringen van de uitbreiding van de zuiveringsscapaciteit zijn
opgetreden.
Is daar nu wat aan te doen? Jawel, en uit de
analyse, waarvan ik hier alleen enkele
conclusies heb weergegeven, komen verschillende mogelijkheden naar voren.
Ik beperk mij weer tot een voorbeeld.
De machtspositie van de waterkwaliteitsbeheerder isonder andere daarom zo slecht,
doordat er hem veel aan isgelegen om
vertragingen te vermijden. Ieder middel dat
vertraging kan teweegbrengen wordt
daardoor tot een machtsmiddel voor tegenstanders van een bepaalde installatie op een
bepaalde plaats. De bezwaren van
particulieren hebben vooral zo grote nadelen
voor de beheerder omdat ieder over de
publiekrechtelijke mogelijkheden beschikt
om plannen jarenlang tegen te houden, zelfs
al blijken de bezwaren achteraf ongegrond.
Deze mogelijkheid isin het leven geroepen
als een vorm van rechtsbescherming en heeft
geleidelijk aan ook de functie van inspraakmogelijkheid gekregen. Deze functies zijn te
beschouwen alseen kostbare verworvenheid.
Maar door de zeer lange en onvoorspelbare
tijd die het duurt voordat de bezwaren zijn
behandeld, leveren de procedures voor de
bezwaarmaker ook een onbedoelde,ja zelfs
oneigenlijke, machtsbron op. De zekerheid
dat het beroep instaat isom,ookwanneer het
uiteindelijk wordt verworpen, de plannen
jarenlang tegen tehouden, iseen krachtige en
onbedoelde machtsbron. Wanneer de
Nederlandse staat haar burgers de gelegenheid wilgeven om tegen allerlei beschikkingen in beroep te gaan, maar zich niet
voldoende toerust om deze bezwaren te
verwerken, snijdt zijdiep in eigen vlees.
De maatschappelijke kosten van de trage
beroepsgang zijn wellicht vele malen hoger
dan de extra middelen die nodig zouden zijn
voor een apparaat, dat in staat isde
procedures volgens voorspelbare, korte
standaardtermijnen af te werken.
De verkorting van hinderwetprocedures die
door de Wet algemene Bepalingen Milieuhygiëne, nadeonderzoeksperiode, isbereikt,
isdaarbij nog volstrekt onvoldoende, temeer
daar de termijnen van de beroepsgang
onverminderd lang tot zeer lang blijven [7].

De sanering vandevervuiling vanhet
bedrijfsafvalwater
Na enkele van de onderzoeksresultaten met
betrekking tot de zuivering van rioolwater te
hebben besproken, zullen in onderstaande
paragraaf een aantal bevindingen worden
besproken aangaande het op vermindering
van bedrijfsafValwatervervuiling gerichte
beleid [8], Een van de beginselen die aan het
waterkwaliteitsbeleid ten grondslag liggen is
het beginsel van 'bestrijding van de ver-

ontreiniging aan de bron'. De huishoudelijke
vervuiling, zowel die met afbreekbare
organische stoffen alsdie met zware metalen
(via leidingen e.d.) isechter nauwelijks aan
de bron te voorkomen. Anders ligtdat voor
de vervuiling van het bedrijfsafvalwater.
Bijde saneringvande biologisch afbreekbare
vervuiling van het bedrijfsafvalwater werd met een belangrijke uitzondering —tot 1980
wat meer bereikt dan in het indicatieve
meerjarenprogramma was beoogd. De uitzondering betreft het afvalwater van de
veenkoloniale industrie. De vermindering
van de biologisch afbreekbare vervuiling van
het bedrijfsafvalwater bedroeg inde periode
1975-1979 ongeveer 27%.Ook hier geldt
dat er zeer grote verschillen tussen de regio's
bestaan. Op het punt van de sanering van de
vervuiling van het bedrijfsafvalwater met
zware metalen werden geen kwantitatieve
doeleinden genoemd in het betreffende
indicatieve meerjarenprogramma. Voorde
zeven belangrijkste zware metalen werden,
met uitzondering van lood (20%),
percentuele verbeteringen bereikt van meer
dan 50% (zink: 54%, koper: 56%,
cadmium: 7 5 % ,nikkel: 85%,
chroom: 87%, kwik: 91%). Ook hierbij is
sprake van grote regionale verschillen.
Het verschil tussen degrootsteende kleinste
(negatieve) percentuele verbetering in de
verschillende regio's isbij alle stoffen meer
dan honderd procent.
Het totale beeldvandedoelbereikingvan het
Nederlandse waterkwaliteitsbeleid is
derhalve niet ongunstig. Er zijn aanzienlijke
verbeteringen bereikt, hoeweldezeniet altijd
even groot zijn alswerd beoogd. De verbeteringen van de situatie hebben zich zowel
bij de zuivering van afvalwater alsbij de
sanering van het bedrijfsafvalwater voorgedaan. Men moet echter hierbij wel acht
slaan op de aangebrachte grenzen van het
onderzoeksonderwerp. Zo zijn bijvoorbeeld
de ontwikkelingen rond enkele zwaar giftige
en acculumerende stoffen niet onderzocht,
mede omdat de hiertoe benodigde gegevens
niet bekend zijn!
In tegenstelling tot de zuiveringvan rioolwater isbijdevermindering vande vervuiling
van het bedrijfsafvalwater niet op voorhand
duidelijk dat deze een effect isvan het overheidsbeleid dienaangaande. Allerlei andere
factoren zouden deze doelbereiking ook
(mede) hebben kunnen veroorzaken. Om te
onderzoeken of er een bepaalde causale
relatie bestaat, zoalsin ditgeval tussen het
gevoerde waterkwaliteitsbeleid en de
vermindering van de vervuiling van het
bedrijfsafvalwater, isinprincipe een
experimentele onderzoeksopzet het meest
geschikt. Deze isechter in dit geval
onmogelijk, zoals meestal bij onderzoek
binnen gegeven omstandigheden die niet
kunnen worden gemanipuleerd door de
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onderzoeker, hetgeen bij bestuurskundig
onderzoek vaak zo is.Daarom is gebruik
gemaakt van een combinatie van andere
methoden. In de eerste plaats werd een
tijdreeksanalyse verricht van het verloop van
de vervuiling van het bedrijfsafvalwater met
biologisch afbreekbare organische stoffen.
Deze tijdreeks vertoont na een stijging tot
1970 een abrupte trendbreuk. Na 1970, het
jaar waarin de WVO werd ingevoerd, iser
een voortdurende scherpe daling geweest.
Zelfs in het geval van zo'n opvallende
trendbreuk iseen dergelijke tijdreeks echter
geen waterdicht bewijsvooreen oorzakelijke
relatie tussen het vanaf 1970gevoerde beleid
en de daling van de vervuiling. Daarom
werden mogelijk rivaliserende factoren, dat
wil zeggen andere factoren die mogelijk de
doelbereiking kunnen verklaren, geïnventariseerd en besproken [9].Deze factoren
waren:
1. daling van het produktievolume;
2. technische ontwikkelingen;
3. prijs(stijging) van grondstoffen;
4. (stijging van) het milieubewustzijn;
5. informatie door niet-overheidsinstanties.
De conclusies van deze besprekingen wezen
steeds in dezelfde richting; de besproken
factoren kunnen de sanering niet verklaren,
maar zijzullen wel de invloed van andere
factoren (het beleid) hebben bevorderd of
belemmerd.
—Produktiedaling heeft niet inveel gevallen
plaatsgevonden. In hoeverre deze in een
vermindering van de vervuiling resulteert, is
tamelijk onduidelijk. Wanneer er een oorzakelijk verband tussen produktievolume en
verontreiniging bestaat, zaldat in het
algemeen een belemmerende factor voor de
doelbereiking zijn geweest, want de
industriële produktie isin het algemeen
toegenomen, op zijn minst tot 1975
(zie afb. 1).
—Technische ontwikkeling van milieuvriendelijke alternatieven komt niet uit de
lucht vallen.Een zelfstandige oorzaak vande
sanering zal zij dan ook niet zijn. Wel is
technische ontwikkeling soms onontbeerlijk
om de sanering, die men dan op andere
gronden gewenst acht, te kunnen realiseren.
—De prijzen van zware metalen kunnen de
sanering niet verklaren, omdat zij eerder
gedaald dan gestegen zijn. Wel lijkt het
prijsniveau van deze stoffen van invloed op
de mate waarin sanering plaatsvindt.
—Het isonwaarschijnlijk dathet milieubesef
van de industriële leidersenvande bevolking
in het algemeen op zichzelf tot sanering van
de vervuiling hebben geleid, onder meer
vanwege de 'logica van de collectieve actie'.
Wel ishet denkbaar datdematewaarinende
snelheid waarmee het beleid tot resultaten
leidt, wordt beïnvloedt door de mate van
milieubesef.
—Ook de bijdrage van informatie-

verstrekking in het algemeen en door nietwaterkwaliteitsbeherende instanties in het
bijzonder aan de sanering moet als aanvullend worden beschouwd. Informatie over
de mogelijkheden tot milieubewust gedrag is
een noodzakelijke voorwaarde, maar vrijwel
nooit een voldoende voorwaarde voor
vermindering van de vervuiling.
Wanneer de doelbereiking op de gebieden
van zuivering van rioolwater en sanering van
de vervuiling van het bedrijfsafvalwater niet
door niet-beleidsfactoren kan worden verklaard, moet zij kunnen worden verklaard
door beleidsfactoren. Indien dit inderdaad
voor het overgrote deel mogelijk blijkt te zijn,
dan kan dat worden beschouwd alsde sluitsteen van de bewijsvoering dat de vermindering van de vervuiling van het bedrijfsafvalwater een effect isvan het waterkwaliteitsbeleid. Daartoe zullen de grote
verschillen tussen de regio's wat betreft de
vermindering van de vervuiling van het
bedrijfsafvalwater nader worden geanalyseerd. Een deel van de verschillen
tussen de regio's zou kunnen worden
verklaard door de samenstelling van de
regionale industrie. Bij sommige bedrijfstakken ishet bijvoorbeeld technisch
eenvoudiger en goedkoper om de vervuiling
van het bedrijfsafvalwater te verminderen
dan bij andere. Hetzelfde geldt voor de
samenstelling van de metaalvervuiling van
het bedrijfsafvalwater uit de afzonderlijke
zware metalen. Daarom zijn de regionale
cijfers met betrekking tot de sanering van de
vervuiling van het bedrijfsafvalwater
gecorrigeerd voor deze factoren. De samenstelling van de regionale industrie kan bijna
tweederde van de verschillen tussen de
regio's in vermindering van de organische
bedrijfsvervuiling statistisch verklaren [10],
Ook bij de vermindering van de vervuiling
met zware metalen wordt ruim de helft
statistisch verklaard door de samenstelling
van de verschillende soorten zware metalen
[11]. Desondanks blijven er ook na deze
correctie nog aanzienlijke verschillen qua
doelbereiking tussen de regio's over.
De aanvankelijke verschillen tussen de
regio's in de mate van doelbereiking bij het
terugdringen van de vervuiling van het
bedrijfsafvalwater zijn hiermee onderscheiden in twee componenten:
1. de verschillen die voortkomen uit de
samenstelling van de regionale industrie (en
bijmetaalvervuiling hetrelatieve aandeel van
de verschillende metalen);
2. de overblijvende verschillen. Bij beide
kan de vraag worden gesteld in hoeverre
beleidsfactoren verantwoordelijk kunnen
worden gesteld voor deze verschillen.
Ad. 1.Omdat slechtstweebedrijfstakken het
leeuwedeel van de vervuiling met zware
metalen voor hun rekening nemen en
statistische analyse daardoor niet mogelijk is.
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Afb. I - Indexcijfers hoeveelheid industriële produktie
(gesloten lijn) en biologisch aßreekbare vervuiling
bedrijfsafvalwuter (stippellijn). (Bron: eigen herberekening
cijfers CBS en Ministerie van Verkeer en Waterstaat.)

wordt alleen bij de biologische afbreekbare
stoffen getracht de verschillen tussen de
bedrijfstakken in percentuele vermindering
van de vervuiling van het bedrijfsafvalwater
te verklaren. Bij deze verklaring worden drie
factoren gebruikt, te weten:
—de mate waarin de heffingen op de
produktiekosten drukken;
—de kosten van de sanering per vervuilingseenheid;
—de toe- of afneming van de produktie.
De eerstgenoemde geeft een effect weer van
beleidsprestatie, namelijk de heffingen. De
andere twee factoren zijn bedoeld om te
controleren of een eventueel verband tussen
deze beleidsprestatie en de verschillen in
mate van sanering tussen de bedrijfstakken
geen schijnrelatie is,die verdwijnt als andere
relevante variabelen in de beschouwing
worden betrokken. Dedrie factoren tezamen
verklaren 6 3 % van de verschillen tussen de
bedrijfstakken. Van deze factoren neemt de
mate waarin de heffingen op de produktiekosten drukken verreweg de belangrijkste
plaats in. Deze factor heeft een samenhang
van r =.73 met de daling van de vervuiling.
Wanneer twee bedrijfstakken buiten
beschouwing worden gelaten, aangezien kan
worden aangenomen dat de heffingen daar
minder invloed hebben gehad, isdeze
samenhang zelfs r =.84. De drie factoren
verklaren in dat gevalgezamenljk 76% van
de verschillen tussen de bedrijfstakken [11],
Ad. 2. De gecorrigeerde regionale verschillen
in vermindering van de vervuiling van het
bedrijfsafvalwater zouden volgensde eerdere
conclusie dat andere factoren dan het
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gevoerde beleid gééndoorslaggevende rolbij
de sanering hebben gespeeld, geheel moeten
kunnen worden verklaard door regionale
verschillen in de toepassing van de beleidsmiddelen. Deze verschillen zijn overigens bij
de meeste beleidsmiddelen gigantisch groot!
De beleidsmiddelen zijn in een zestal
groepen te onderscheiden:
1. vergunningenstelsel en verbodsbepalingen (incl.gemeentelijke aansluitvergunningen;
2. controle en sancties;
3. opleggen en innen van heffingen;
4. bevordering van technische kennisontwikkeling (bijv. met behulp van TNO);
5. verschaffen van adviezen aan bedrijven
over reeds bestaande saneringstechnieken;
6. overleg, overreding en onderhandelingen
zonder bijzondere rechtsgrond.
De waterkwaliteitsbeherende waterschappen bleken de sanering van de
vervuiling met organische afvalstoffen in de
eerste plaats toe te schrijven aan het heffingenstelsel, dat men grote tot zeer grote
invloed toekende. Enige tot grote invloed
kende men toe aan de vergunningverlening,
de controle en het overleg. Nauwelijks tot
enige invloed kende men toe aan de
bevordering van technische kennisontwikkeling. Over het verschaffen van adviezen
waren de meningen zeerverdeeld.Toch werd
ook hieraan doorgaans wel enige invloed
toegekend. Bij de sanering van de zware
metalen vervuiling sprong de aan de
vergunningverlening toegekende invloed er
uit, terwijl de heffingen duidelijk minder
invloed werden toebedacht.
Bij kwantitatieve analyses bleek dat het
heffingenstelsel, hoewel het niet primair
daarvoor isbedoeld, een nog veel overheersender invloed op de vermindering van
de organische vervuiling van het
bedrijfsafvalwater heeft uitgeoefend dan
de waterkwaliteitsbeheerders dachten.
Wanneer de daling van de organische
vervuiling van het bedrijfsafvalwater per
regio wordt gecorrigeerd voor de mate van
sanering die valt te verwachten op grond van
de samenstelling uit verschillende bedrijfstakken van de regionale industrie,bleek deze
zeer sterk samen te hangen met de stijging
van de tarieven van de heffing (Pearsons
r=.92).
De op grond van de samenstelling van de
regionale industrie te verwachten mate van
sanering (waarbij de gevoeligheid van de
diverse bedrijfstakken voor de heffingen ook
een grote rol speelt; zie onder Ad. 1.) en de
stijging van de heffingstarieven konden
samen 96% van de verschillen tussen de
waterkwaliteitsbeheerders in daling van de
organische vervuiling van het bedrijfsafvalwater verklaren. Aangezien het
heffingstarief niet alsbeleidsmiddel in dezen
is bedoeld, blijkt hieruit dat de rol van de
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toepassing van beleidsmiddelen die wel
bedoeld zijn om desaneringvande vervuiling
te bevorderen, zoalsde vergunningverlening,
zeer waarschijnlijk slechts gering isgeweest.
In de kwantitatieve analyse zijn alleen van
het deelvandeinliggendegemeenten dat een
vergunning heeft die de beheerder invloed
geeft op de lozingen op de riolering en het
gewogen aantal saneringsplannen dat met de
bedrijven isopgesteld enige sporen van
aanvullende invloed terug te vinden.
Ook de daling van de vervuiling van het
bedrijfsafvalwater met zware metalen hangt
het meest samen met de stijging van de
heffingstarieven. Ook andere beleidsprestaties (het opstellen van saneringsplannen en het opmaken van proces-verbaal
bij overtredingen), dragen hier echter
aantoonbaar bij tot het relatieve succes van
de sanering van de vervuiling van het
bedrijfsafvalwater met zware metalen.
Tezamen met de mate van sanering die kan
worden verwacht op grond van de
samenstelling van de regionale industrie en
de samenstelling van de vervuiling uit de
verschillende afzonderlijke metalen
verklaarden deze drie genoemde beleidsprestaties 9 1 % van de regionale verschillen
in daling van de zware metalenvervuilingvan
het bedrijfsafvalwater in de periode
1975-1980.
Al met al leiden deze analyses tot de
opmerkelijke conclusie dat de sanering van
de vervuiling van het bedrijfsafvalwater
tussen 1975en 1980veeleer hetgevolgisvan
de toepassing van een officieel niet daarvoor
bedoeld beleidsmiddel, de heffing, dan van
de toepassing van wel speciaal daarvoor
bestemde beleidsmiddelen, zoals fysieke
regulering. Waarom hebben de regionale
waterkwaliteitsbeheerders dat wel
opgemerkt bijde organische stoffen en niet
bij de zware metalen? Dat komt, doordat zij
ieder voor zich zien dat er door de heffingen
wel bedrijven organische vervuiling in hun
afvalwater gaan saneren, maar dat er
nauwelijks bedrijven zijn die louter door de
heffingen hun zware metalen vervuiling gaan
saneren. Het lozen van zware metalen is
daarvoor gewoonweg te goedkoop.
Saneringsafspraken en controles zijn vrijwel
steeds nodig om lozersvan zware metalen zo
ver te krijgen dat zeer iets aan gaan doen.
Wat de waterkwaliteitsbeheerders niet zien,
ieder afzonderlijk ook nietgoed kunnen zien,
isechter dat het succesvan deze saneringsafspraken in gebieden waar de heffingen het
meest zijn gestegen véél groter isdan in
gebieden waar de heffingen minder zijn
gestegen. In beide gevallen moeten de
bedrijven door debeheerder overde drempel
worden getrokken, maar insommige gevallen
moeten ze een hele ladder worden opgezeuld.
Kennelijk vervullen de heffingen, zelfs

wanneer zij op zichzelf onvoldoende zijn om
de bedrijven tot sanering te brengen, een
uiterst belangrijke rol ter vergemakkelijking
van de taak vande waterkwaliteitsbeheerder.
Natuurlijk ishet niet zodat heffingen of
andere beleidsmiddelen werken als een
apparaat dat door een druk op de knop
bepaalde gevolgen teweegbrengt. Beleidseffecten moeten worden totstand gebracht
door allerlei activiteiten en interacties in
processen waaraan vaak vele betrokken
personen en organisaties deelnemen. De
werking van beleidsmiddelen geschiedt
doordat zij het verloop van deze processen
beïnvloeden. In dit geval staan de
onderhandelingsprocessen tussen waterkwaliteitsbeheerder en bedrijven centraal.
Een belangrijke plaats wordt daarin
ingenomen door het informele overleg.
Het informele overleg heeft twee gezichten.
Allereerst heeft het de functie van
'smeermiddel' om de mechanismen die door
de toepassing van de reeds besproken
beleidsmiddelen inwerking worden gezet zo
soepel mogelijk te laten verlopen. Illustratief
isin dit verband de volgende uitspraak van
een beheerder: 'Als ik met een bedrijf ga
praten over de sanering van hun lozingen
neem ik altijd zo'n zakrekenmachientje mee.
Ik reken dan de heffingsbesparingen voor
hen door en dan krijgje heel leuke
gesprekken'. Deze —vooral informatieve functie van het overleg isvooral van belang
wanneer depotentiële invloed vande overige
omstandigheden en de toegepaste beleidsmiddelen op de sanering sterk genoegis.
Deze situatie zal zich vaker voordoen bij de
organische stoffen dan bijde zware metalen.
Bij deze zware metalen heeft het overleg,
naast de informatieve functie, vooral ook de
functie van een strategie van machtsuitoefening, die isaangepast aan de
omstandigheid dat er vaak grote verschillen
zijn tussen waterkwaliteitsbeheerder en de
bedrijven ten aanzien van de gewenste mate
van verdere sanering en aan de omstandigheid dat de machtsverhouding tussen beiden
niet zo ongelijk isdat de een zonder meer de
ander zijn wil kan opleggen. Het belang van
het overleg tussen de waterkwaliteitsbeheerders en de bedrijven wordt pas echt
duidelijk wanneer het overleg niet alseen
middel naast de andere middelen wordt
gezien, maar alsdewijzewaaropdemacht die
de andere beleidsmiddelen aan de waterkwaliteitsbeheerder verschaffen, wordt
gebruikt. Daarbij gaat het niet om de macht
die elk van de beleidsmiddelen afzonderlijk
verschaft maar juist om het effect van de
gehele 'policy-mix' op de macht van de
waterkwaliteitsbeheerder ten opzichte van
de bedrijven. Tenzij de beschikbare
beleidsmiddelen en andere machtsbronnen
zo sterk zijn dat de waterkwaliteitsbeheerder
zonder vertraging zijn doeleinden bij de
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bedrijven kan weten te bereiken door een
strikte toepassing van deze beleidsmiddelen,
bestaat een rationele aanpak voor de
beheerder uit het selectief toepassen van de
mogelijke beleidsmiddelen in het kader van
een proces van overleg en onderhandelingen
met het bedrijfsleven.
Het saneringsproces ten aanzien van de
organische afvalstoffen kenmerkt zich door
relatief geringeverschillen inde nagestreefde
mate van sanering tussen debeheerdersende
bedrijven. Dit alsgevolgvan de invloed van
de heffingen. De werking van de heffingen
kan in de eerste plaats worden verklaard uit
de doeleinden van waterkwaliteitsbeheerders en bedrijven inzake de verdere sanering
van het bedrijfsafvalwater. Voor een bedrijf
dat zijn kosten wil minimaliseren, wordt een
bepaalde mate van sanering wegens de
heffingen een daarvan afgeleid doel. Dit
effect treedt bijde verontreiniging met
biologisch afbreekbare stoffen zelfs zo sterk
op dat bedrijven soms een verdergaande
sanering nastreven dan de beheerder. Met
betrekking tot de sanering van de vervuiling
met zware metalen isde tegenstelling tussen
de doeleinden van waterkwaliteitsbeheerders en die van bedrijven veel groter dan bij
de biologisch afbreekbare stoffen. Doordat
met name bijde sanering van organische
afvalstoffen de tegenstellingen tussen
beheerders en bedrijven inveelgevallen klein
zijn, lijken de overblijvende tegenstellingen
het best te kunnen worden overbrugd door
samenwerking volgens een harmoniemodel.
Beheerders die geloven dat 'men meer
bereikt door overleg dan door straffe
controle en boetes' boeken in het algemeen
wat meer succes dan anderen.
Er isin Nederland veel kritiek geweest op de
heffingen. Meer dan eens werd gesuggereerd
dat zij geen bijdrage leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit anders dan
door het verzamelen van de voor het nemen
van zuiveringstechnische maatregelen
benodigde gelden endat voordatdoel andere
middelen heel wat minder problematisch en
dus geschikter zouden zijn [ 13]. De
resultaten van dit onderzoek weerspreken
dergelijke geluiden echter met kracht.
Nederland bezit met zijn stelsel van
waterkwaliteitsheffingen een uniek en
doeltreffend instrument van milieubeleid.
Dit laat vele mogelijke kritiekpunten op de
details van het stelsel onverlet. Verbetering
zal echter vooral moeten worden gezocht in
een verder toesnijden van het heffingenstelsel op zijn regulerende functie. Daarvoor
isallereerst een volledige erkenning door de
overheid van de regulerende functie van de
heffingen nodig. Tot op heden isde regulerende werking van de heffingen slechts
erkend alseen positief te waarderen
neveneffect. Dit heeft tot de vreemde
consequentie geleid dat het beleidsmiddel

blijkens deanalyseinditonderzoek verreweg
het meest heeft bijgedragen tot de sanering
van de vervuiling van het bedrijfsafvalwater
officieel niet eens daarvoor bedoeld is.
Anderzijds hebben de middelen die daar wel
voor bedoeld zijn (vergunningen, controle)
minder (bij de vervuiling met zware metalen)
of nauwelijks (bij de organische vervuiling)
een zichtbaar effect op de sanering gehad.
Het onderwaarderen van de regulerende
werkingvande heffingen kan ertoe leiden dat
onjuiste veranderingen in het stelsel worden
aangebracht.
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Een aspect van de heffingen dat bij een
eventuele herziening inelk gevalbuiten schot
zou moeten blijven, isde norm van het voor
de industrie hanteren van een tarief per
eenheid van feitelijke vervuiling. Het feit dat
in de praktijk bij kleinere bedrijven de
hoeveelheid verontreiniging vaak wordt
geschat met behulp van een omrekeningscoëfficiënt op basis van een indicator van de
vervuiling, zoals het waterverbruik, lijkt op
grond van de resultaten niet veel afbreuk te
doen aan de kracht van de heffing als prikkel
tot sanering. Wanneer het aantal kubieke
meters waterverbruik ofietsdergelijks echter
tot grondslag van de heffing zou worden
verheven, zodat het voor bedrijven niet meer
mogelijk isom na sanering bemonstering van
het afvalwater aan te vragen en op die wijze
de sanering van de vervuiling vertaald te zien
in lagere kosten, dan zal het waterverbruik,
en niet de vervuiling verder verminderen
[14].
Een opmerkelijke conclusie van het
onderzoek was verder dat de mate van
vergunningverlening op zichzelf niet veel

effect lijkt te hebben op de sanering van het
bedrijfsafvalwater. Het zijn andere aspecten
dan de formele vergunningzelf, zoals het
opstellen van saneringsplannen, de sancties
en het overleg,diebijdragen aande sanering.
Op grond hiervan kan worden geadviseerd
een hogere priroteit te geven aan de
onderhandelingen en het overleg over
feitelijke saneringen boven een zosnel
mogelijke volledigheid van de vergunningverlening voor alle vergunningsplichtigen.
Na de saneringsperiode: heffingen ende
toekomst vanhet waterkwaliteitsbeheer
Aan het milieubeleid vandetweedehelft van
de jaren tachtig en dejaren negentig worden
twee eisen gesteld: 1.het moet meer
gedifferentieerde effecten opleveren, en
2. het moet zo goedkoop mogelijk zijn voor
de samenleving, dus economisch rationeel.
Ten aanzien van het eerste kan worden
opgemerkt dat de tijd voorbij isdat
vermindering van de emissie van vervuiling
altijd en overal zeer belangrijk is.Meer en
meer zullen de saneringsinspanningen
moeten worden afgestemd op de aan de
verschillende wateren toebedachte functies.
De eisvan economische rationaliteit van het
beleid komt niet alleen voort uit decrisis,
maar ook uit het toenemende besef dat een
beleid dat saneringsinspanningen bij die
bedrijven laat plaatshebben waar zij het
eenvoudigst te verwezenlijken zijn voor de
samenleving kostenbesparingen tot 50% kan
opleveren [15].Heffingen vormen eenvan de
mogelijke manieren om deze economische
rationaliteit van saneringsinspanningen tot
stand te brengen.
Het zal de lezer opvallen dat de twee
genoemde eisen tot tegenstrijdige
consequenties leiden.Deeersteeiswijst inde
richting van een verfijnde individuele
benadering, zoals bijvergunningverlening op
basis van gedifferentieerde normen. De
tweede eiswijst in de richting van globale
economische prikkels, die milieubelangen
een plaats geven in de kosten-batenafweging van de bedrijfsleiding. Mijn
persoonlijke visie isdan ook dat het
noodzakelijk isde huidige combinatie van
heffingen en vergunningen verder uit te
bouwen en beter op elkaar af te stemmen.
Nemen wij het geval van de vervuiling met
zware metalen. Deze isniet alleen zeer
ernstig te nemen in het kader van de
bestrijding van de vervuiling aan de bron,
maar ook in het kader van het zuiveringsbeleid, waar vervuild slibeen steeds groter
probleem vormt. Enerzijds zijn hier grote
verdere saneringsinspanningen nodig,
anderzijds dienen deze teworden afgestemd
op de regionale situatie. Een beleid met
alleen heffingen isinditgevalzoonhandigals
'metselen met een hijskraan'. Een beleid met
alleen vergunningen iseven onpraktisch als
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'duizenden stenen metdehand desteiger
opdragen'.
Samen vormen zijeensterke combinatie.
Daarbij zalhetwelnodig zijn dathet
heffingensysteem wordt 'geschoond' vanalte
ingewikkelde en daardoor voor het bedrijfsleven vaak ergerniswekkende elementen.
Daarbij wordt danoverigens niet de hoogte
van het bedrag gerekend, waarop criticivan
het heffingensysteem hetsoms in werkelijkheid hebben voorzien. Integendeel. Omde
uiterst belangrijke verdere sanering vande
zware metalen vervuiling tebevorderen zou
de heffing voor deze categorie vervuilingnog
aanzienlijk verhoogd dienen teworden.
De heffing zouaanaanzienlijk groter effect
op de sanering vandezware metalen
vervuiling kunnen hebben, wanneer de
tarieven pervervuilingseenheid sterk zouden
worden verhoogd enmetdedaardoor bijeengebrachte financiën eensubsidieregelingzou
worden bekostigd diezouvoorzien in
uitkeringen voor bedrijven diede vervuiling
van hetbedrijfsafvalwater metzware metalen
beperken. Deadministratieve rompslomp,
die het invoeren vaneennieuwe subsidieregeling voor zowel overheid als bedrijfsleven meebrengt,zoudaarbij kunnen worden
vermeden, door desubsidie eenvoudig uitte
keren alseenbepaald bedragpervervuilingseenheid waarmee degeloosde hoeveelheid
vervuiling inhet bedrijfsafvalwater
vermindert vergeleken methet voorafgaande
jaar. Naast hetvoordeel van administratieve
eenvoud heeft eendergelijke subsidiegrondslag het voordeel datzijtot rationeler
gedrag aanspoort dan bijdragen indevorm
van een deel vandeinvesteringskosten. De
subsidie komt bijde hier voorgestelde
subsidiegrondslag immersjuist daar terecht
waar de mogelijkheden omdoor sanering
minder te gaan vervuilen hetgrootst zijn.
Dure maatregelen dieweinig verbetering
opleveren, worden minder gesubsidieerddan
relatief goedkope maatregelen dieveel effect
hebben. Datde subsidie deelsook terecht
zou komen bijbedrijven waarde
vermindering vandevervuiling hetgevolgis
van produktie-inkrimping isals consequentie
van deze aanpak niet negatief te waarderen,
wanneer menbedenkt dathiermee het
kostenverhogende effect vande hier
voorgestelde maatregelen voor de zwakkere
bedrijven enigszinszouworden verzwakt.De
maatregelen zouden overigens voor het
bedrijfsleven alsgeheel niet kostenverhogend zijn. Ditistenminste hetgeval
wanneer menervan uitgaat datde volledige
opbrengsten vandeextra-heffing worden
aangewend tersubsidiëringvandalingvande
vervuiling endatdoor deheffing en subsidie
veroorzaakte vermindering vande vervuiling
met zwaremetalen hoedanooktotstandhad
moeten worden gebracht.
Het gebruik van fysieke reguleringzou

daarbij kunnen worden beperkt totdie
gevallen waarin functies van ontvangende
wateren eenextra inspanning, bovenopde
door het heffingen-subsidie systeem
rendabel geworden saneringen noodzakelijk
zouden maken. Bijdehier voorgestelde
aanpak isde hoeveelheid benodigde
bureaucratie danookveelgeringerdan ineen
alternatief dat hetaceent meer op
regelgeving legt. Hetbedrijfsleven klaagt,
mijnsinziensterecht,datvadertje Staat hetin
toenemende mate metallerlei regelsen
beperkingen overlaadt. Het bedrijfsleven
ervaart ditalseenzware administratieve
belasting enalseenontmoediging voor
initiatieven. Ikgeloof datdeoverheid,met
behoud van haar verantwoordelijkheid voor
allerlei maatschappelijke vraagstukken, niet
moet proberen de uitkomsten vande
processen indesamenleving tevangenin
regels en beperkingen, maar de omstandigheden, waarin deze processen verlopen
zodanig moet corrigeren datde
maatschappelijk gewenste uitkomsten voor
de hand gaan liggen. Heffingen kunnen
hiervoor een bruikbaar middel zijn.
Bovendien stimuleren zedecreativiteitvan
de ondernemer omzelf naar oplossingen te
zoeken, dieinzijn geval hetbest voldoen

[16].
De meest recente ontwikkelingen vanhet
milieubeleid lijken nauwelijks de richtingop
te gaan vande hier voorgestelde aanpak. Er
zijn geen concrete plannen voor de invoering
van nieuwe regulerende heffingen. Zelfshet
concurrentievervalsende ontbreken van een
rijksheffing opzware metalen lijkt te blijven
bestaan. Nahet misverstand datdewaterkwaliteitsheffingen niet bedoeld zijn en'dus'
ook niet werken alsregulerende heffingen,
dreigt nu hetonbewezen vooroordeel datde
heffingen minder belangrijk worden in latere
fasen vanhet milieubeleid. Zelfshet
voortbestaan vandeWVO-heffingen heeft
ter discussie gestaan. Uiteindelijk hebben
minstens zozeer financiële overwegingen dan
de bewezen effectiviteit vanhet instrument
de doorslag gegeven bijhetvoorstel het
stelsel ongemoeid telaten. De afschaffing
van de heffingen zoueen ramp voorde
toekomst van hetbeleid hebben betekend.
Het beleid zouhoogstwaarschijnlijk ten
gronde zijn gegaan aanonmacht ommet
steeds verfijndere regels indetegenwind van
de economische omstandigheden en
dereguleringsstrevingen de uiterst noodzakelijke verdere sanering totstand te
brengen.
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(chemische gezondheidstechniek THTwente). Verder
werd bijdiverse stappen van hetonderzoek overleg
gevoerd metvertegenwoordigers van waterkwaliteitsbeherende instanties.
4. Dit ondanks het feit dateenaanzienlijk deel vandeze
vervuiling uit het rioolwater wordt verwijderd.
5. Zie het overzicht in Bressers 1983-1, p.7 1.
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'Individuele motieven tot waterkwaliteitszorg'

Ik kan mijuit mijnjeugd een fabel herinneren
waarin centraal stond een put met koel,
helder water. De hoofrollen werden verder
vertolkt door een vosen een geit. De vos had
erge dorst en kon de verleiding niet
weerstaan om in de put te springen en
zodoende zijn dorst te lessen. Eenmaal in de
put kon hij er echter niet meer uit. Gelukkig
kwam er eengeit langs,- o f laat ikeerlijk zijn,
het was een bok en geen geit - en deze bok
was ijdel en wilde nog eens van zijn sik
genieten door de weerspiegeling ervan in het
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wateroppervlak van de put. De voswist hem
ervan te overtuigen dat hij beter in de put
kon springen zodat hij nog dichter bij zijn
spiegelbeeld zou zijn, en toen de bok hieraan
gevolg had gegeven, kon de vos,viade rug
van de bok, de put verlaten.
Mijisaltijd bijgebleven hoehet heldere water
in de put voor beide beesten iets geheel
verschillends betekende.
Ik dacht aan deze fabel terug bij de voorbereiding van mijn inleiding: 'Individuele
motieven tot waterkwaliteitszorg'.
De kwaliteitseisen die we aan het water
stellen, zijn afhankelijk vande functie die het
water voor ons heeft. De bok was gediend
met een helder, rimpelloos wateroppervlak,
de vos slechts met een grote hoeveelheid.
koel, helder drinkwater. Water dat tot
drinkwater dient, moet weer aan andere
eisen voldoen dan water dat tot zwemwater
dient, of tot viswater. Oppervlaktewater is
voor mij geen drinkwater meer (tenzij
wanneer ik mij in de vakantie ver genoeg van
de bewoonde wereld weet), oppervlaktewater isvoor mij in veel gevallen ook al geen
zwemwater meer. En ik ben nog maar een
leek. Deskundigen kennen nogveel meer
soorten water. Op een vorige studiedag van
uw vereniging heeft ugesproken over de
verschillende functie-eisen in het waterkwaliteitsbeheer: drinkwater, oppervlaktewater ten behoeve van hetgebruik inland-en
tuinbouw, recreatiewater waaronder
zwemwater, vaarwater, viswater, water in de
natuur- en landschapsbeleving, industriewater, stellen elk hun eisen en kennen elk
hun normen. Ik weet nauwelijks wat voor
normen en dus kan ik op die manier ook niet
aan het waterkwaliteitsbeheermcehelpen.Er
iswel sprake van een basiskwaliteit van het
oppervlaktewater, en die kwaliteit wordt zo
1
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omschreven dat ik—alsleek-het kan volgen:
'een zodanige kwaliteit van het oppervlaktewater dat het geen overlast (met namestank),
voor de omgeving veroorzaakt, er niet
vervuild uitziet (drijvend vuil. verkleuring),
goede levenskansen biedt voor een
aquatische levensgemeenschap, waarvan ook
hogere organismen, zoals diverse vissoorten,
deel uit kunnen maken en dat tevens
ecologische belangen buiten het water (bijv.
vogels en zoogdieren die waterdieren
consumeren) worden beschermd.'
Wat moet ik nu doen als mij gevraagd wordt
me zorgen te maken over de waterkwaliteit'?
Wat voor water? Wat heeft mijn gedrag met
de kwaliteit van het water te maken. Alsik
wat weggooi, verdwijnt het door het riool en
is het weg. Ik zie niet en ervaar niet dat het
elders, ver weg, eventueel samen met het
afval van anderen, weer tevoorschijn komt.
De kwaliteit van het drinkwateronttrektzich
aan mijn invloed. Dat looptdoor leidingen en
komt uit kranen. Ik heb er net zo weinig
invloed op als op de kwaliteit van het gas.
Er zijn instanties die zorgen dat dat gebeurt.
We worden maar zelden direct met de
nadelige effecten van ons gedrag geconfronteerd en ik hoop te laten zien dat de effecten
van ons gedrag juist daardoor minder sterk
meespelen in de overwegingen om ons op
een bepaalde manier te gedragen, dan we
misschien zouden wensen.We komen dan —na deze korte aanduiding
van de diversiteit van wat het water voor ons
kan betekenen —op de vraag waardoor ons
gedrag wordt gestuurd; en daarbij baseer ik
mij op uitgebreide onderzoeksgegevens, niet
alleen van mij, maar ook uit de literatuur van
de sociale wetenschappen.
Ik onderscheid vier grote groepen van
factoren die invloed uitoefenen op de manier
waarop we ons gedragen. De eerste twee
groepen van factoren, demotivationele ende
sociale factoren, zijn van belang alswe een
echte keuze tussen bepaalde gedragingen
kunnen maken: gaan we met eigen auto of
met het openbaar vervoer naareen studiedag
van de NVA? Zullen wewel of niet fosfaatvrij wassen? Die keuze wordt bepaald door
een afweging van de voor- en nadelen van
beide vormen van gedrag, én door een
inschatting van wat onze omgeving verwacht.
Bij veel van ons gedrag maken we echter
helemaal geen keuzen, ofwel omdat we niet
nadenken, omdat we het 'gewoon gewend'
zijn; ofwel omdat onsgeen keuzevrijheid
wordt gelaten en domweg bepaald gedrag
wordt voorgeschreven. Ik spreek dan achtereenvolgens van de gewenningsfactor en van
de gedragsbeperkende factor.
Ik zal de vier verschillende factoren nu
achtereen behandelen, om daarna enige
tussentijdse conclusies te formuleren.

Motivatie
Daaronder versta ik alseerste de
motivationele factor: welke overwegingen
spelen bij de keuze van het gedrag een rol?
Dat iseen afweging van de voor- en nadelen
die we waarschijnlijk achten. We nemen als
voorbeeld de keuze vandewijzevan vervoer.
Als we kiezen voor openbaar vervoer, dan
betekent dat inveelgevallen: meertijd kwijt,
minder comfort, minder status misschien,
duurder - of goedkoper, al naar gelang onze
berekeningswijze —, soms minder functioneel
- bijvoorbeeld voor de arts of de tijdschriftenman - , maar uiteindelijk ook
milieuvriendelijker. Ik noem u nu zes
gevolgen van het gedrag, en het milieu iser
daarvan maar één. Ik was hem bijna nog
vergeten! De relevantie van elk van de
genoemde voor- en nadelen isvoor ieder van
ons verschillend. Over het algemeen kan men
zeggen dat dekeuze vooreen bepaald gedrag
afhankelijk isvan de gevolgen die wijbij dat
gedrag verwachten, rekening houdend met
de waardering van die gevolgen. Zoals
gezegd ishet milieu slechts één van de
gevolgen. De gevolgen die direct voelbaar
zijn, en daarbij kunt uook de financiën
denken, hebben een grotere invloed op het
gedrag dan gevolgen die we misschien alleen
intellectueel kennen, zoals het milieu.
Sociale omgeving
Als tweede factor die onsgedrag beïnvloedt,
noemde ik de sociale factor. We laten onsin
ons gedrag beïnvloeden door wat we denken
dat anderen ervan vinden. Ik geef daarvan
een voorbeeld. In Leiden werd enige jaren
terug een oproep gedaan voor een
bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. De response week insommigewijken duidelijk af van het stedelijk
gemiddelde. Sommige wijken scoorden
hoger; andere lager. De wijken die afweken
kenmerkten zich door een grotere
homogeniteit en meer sociaal verkeer.
U moet zich dit verschijnsel als volgt
voorstellen. Ik krijg een oproep en weet niet
precies wat ik moet doen. Ik praat erover in
de winkel, metde buurvrouw: hebjijookzo'n
oproep gehad? Wat doe jij?
En afhankelijk vanwatdeleidende figuren in
zo'n wijk doen, isde response in de wijk
hoger of lager. We leven niet als geïsoleerde
individuen, maar we zijn ingebed in een
sociaal netwerk, dat onsgedrag mede
beïnvloedt.
Gewenning
Over de derde factor, de gewenning, wilik
kort zijn, omdat het in feite een herhaling is
van de tweeeerdergenoemdefactoren. Door
ons herhaald op een bepaalde manier te
gedragen, wordt een gedragspatroon
ingesleten, waardoor in het vervolg gedrag
automatisch plaatsgrijpt, zonder erverder bij
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na te denken. Stel u overigens voor dat dit
gewenningsautomatisme er niet was,en dat
we bij ieder gedrag uitgebreid voor- en
nadelen van alternatieven zouden moeten
afwegen. Het isjammer dat veel milieuvijandig gedrag gewoontegedrag is,zodat we
bij een correctie van dat gedrag een extra
handicap te overwinnen hebben.
Gedragsbeperking
De vierde factor isde gedragsbeperkende
factor. Hierdoor wordt onze keuzevrijheid
beperkt en dat kan op verschillende
manieren. Bepaalde gedragsalternatieven
kunnen gewoon afwezig zijnofniet reëel zijn.
Als er geen statiegeldflessen zijn kan ik ook
geen melk in statiegeldflessen kopen. Alsik
midden in een polder woon, zonder busvervoer, ben ik feitelijk opmijn eigen auto
aangewezen. Als er geen fosfaathoudende
wasmiddelen in de handel zijn, moet ik
fosfaatvrij wassen enzovoort. De gedragsalternatieven kunnen ook worden beperkt
doordat er geboden en verboden zijn die
bedoelen ons gedrag te reguleren, bijvoorbeeld 100 km alssnelheidslimiet op de
autosnelweg. Dit laatste voorbeeld maakt in
ieder geval duidelijk dat niet alle geboden of
verboden even dwingend zijn. Een maatregel
moet worden geaccepteerd. Een acceptatieis
groter, naarmate de maatregel meer wordt
beargumenteerd, sociaal rechtvaardig is,en
de pakkans bij overtreding groter is.
Voorbeeld
We hebben nu in het algemeen de vier grote
stuurmechanismen van ons gedrag de revue
laten passeren:de motivatie- het afwegen
van voor- en nadelen - de sociale context, de
gewoonte, en de (on)mogelijkheden die de
omgeving ons biedt. Deze factoren hebben
elk hun eigen gewicht en deze gewichten
verschillen van gedrag tot gedrag. Ik wil dat
met een tweetal concrete voorbeelden
illustreren.
Vervoer
De keuze tussen gebruik van openbaar
vervoer en van onze eigen auto wordt
beïnvloedt door de mate waarin men aan het
autogebruik isgewend en door de mate
waarin men —om een veelheid van redenen:
invaliditeit, wonen buiten de bebouwde kom
- denkt dat de auto onmisbaar is.
Heel globaal gesproken leggen deze twee
redenen reeds voor 50% onze keuze vast.
Daarnaast speelt de afweging van voor- en
nadelen —de motivationele factor - een
belangrijke rol. Door selectief autogebruik
spaart men weliswaar de natuur en houdt
men de lucht schoon, maarmen kanzijn werk
minder goed doen, men moet meer moeite
doen en men moet meer geld betalen.
Particulier vervoer wordt als goedkoper
gezien dan openbaar vervoer. Dit wordt
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waarschijnlijk verklaard omdat men bij een
dergelijke keuze alleen de variabele kosten
van het autogebruik meerekent. Kiezen ten
nadele van de eigen auto betekent het
opgeven van een aantal direct voelbare
voordelen.
Wasmiddelen
Fosfaatvrij wassen blijkt in tegenstelling tot
het selectief autogebruik niet beïnvloed te
worden door de directe afweging van vooren nadelen, maar door een algemene milieubetrokkenheid en door sociale factoren (er
er over te praten, gedrag in de omgeving).
Gewenning aan een bepaald wasmiddel, het
idee van de prijs en het aanwezig zijn van
fosfaatvrije wasmiddelen in de winkel
bepalen mede het gedrag. Interessant bij het
fosfaatvrije wassen isde invloed van de
sociale factor. Iemand die fosfaatvrij wast
heeft onmiskenbaar het idee zich milieuvriendelijk en dus sociaal wenselijk te
gedragen. Het gevaar dreigt zelfs dat mensen
die zich op deze —vrijgemakkelijke —manier
het sociaal wenselijke etiket 'milieuvriendelijk' hebben eigen gemaakt, zich
ontslagen achten van de plicht zichook op
andere gebieden milieuvriendelijk te
gedragen, bijvoorbeeld door het kiezen van
openbaar vervoer. 'Ik kan niet altijd en
overal milieuvriendelijk zijn'.
Na deze twee voorbeelden keer ik terug tot
de lijn van mijn betoog: we willen wel een
schoon milieu en schoon water. Maar we
ervaren niet direct de relatie tussen ons
gedrag en de effecten ervan; in de afweging
van de kosten en baten zullen andere zaken
de voorrang krijgen. Een schoon milieu als
programmapunt van actie moet wedijveren
met andere punten. Niet alleen op macroniveau, maar ook binnen onseigen handelen.
Op macroniveau wordt het milieuprobleem
zeker niet als het voornaamse probleem van
deze tijd beschouwd. Dat iseen verschil met
tien jaar geleden. In 1972gaven ondervraagden in het kader van het geïntegreerd
milieuonderzoek Rijnmond aan dat de
milieuverontreiniging tot de twee belangrijkste maatschappelijke problemen
behoorde; in Rijnmond en het Noordzeekanaalgebied was dat zelfs het voornaamste
probleem ; inde restvan Nederland kwam het
na de gezondheid op de tweede plaats.
Op het ogenblik wordt de milieuvervuiling
duidelijk gepasseerd door de werkloosheid,
het misbruik van sociale voorzieningen en
criminaliteit.
In ons eigen handelen moet het mileu vooral
concurreren met de direct ervaarbare vooren nadelen van ons gedrag. We hebben aangegeven dat er vaak geen sprake isvan direct
ervaarbare milieugevolgen. Als dat welzois,
dan ligtbeïnvloeding vanhet gedraglangsdie
wegvoorde hand. Zobleken demensen rond

het Mosja-meer in Noorwegen meer bereid
fosfaatvrij te wassen, toen dit meer zichtbaar
door de fosfaten begon te vervuilen, in ieder
geval volgens de in het begin omschreven
'basiskwaliteit'. Over het algemeen echter
zullen de milieugevolgen niet direct
ervaarbaar zijn en bovendien worden de
milieugevolgen afgewogen tegen
bijvoorbeeld financiële gevolgen of de
gevolgen op gebied van comfort, luxe,
functionaliteit en dergelijke. Er vindt met
andere woorden een afweging plaats van
individuele kosten-moeiten, geld-tegen
collectieve baten —een goed milieu voor de
mensheid nu en later. Ik wil daar iets verder
op doorgaan.
Geen schoner milieu
Het milieu iseen collectief goed, andere
voorbeelden van collectieve goederen zijn:
nationale veiligheid, goede onderwijsvoorzieningen, een schoon milieu, leefbare
steden. Een essentieel kenmerk van
collectieve goederen isdat niemand van de
consumptie ervan kan worden uitgesloten.
Dit geldt zelfs voor personen die niet hebben
bijgedragen in de kosten om deze goederen
gerealiseerd te krijgen. Volgenseen bepaalde
gedragstheorie kan men stellen dat niemand
vrijwillig bereid iszijn aandeel te betalen,
omdat niemand het gebruik van collectieve
goederen kan worden ontzegd. Alleen
wanneer er sprake isvan een relatief kleine
groep of van positieve dan wel negatieve
sanctionering, zal een rationeel individu
participeren indevoorzieningvan collectieve
goederen. Dit blijkt reeds uit het feit dat het
betalen van belasting,dievooreen belangrijk
deel wordt gebruikt voor de financiering van
collectieve goederen, inallemoderne samenlevingen een verplichte aangelegenheid is.
Deze verplichting wordt uiteraard ingegeven
door de veronderstelling of de zekerheid bij
de wetgevers dat niemand bereid islouter op
basis van vrijwilligheid belasting te betalen.
Het middel van negatieve sanctionering is
hier dan ook onontkoombaar.
Het probleem bij collectieve goederen is,
dat een ieder kan delen in de baten,
onafhankelijk vanhetfeit ofermeebetaald is
aan de kosten. Hierdoor wordt parasitair
gedrag —ook bij milieubeheer —in de hand
gewerkt. Waarom zou ik, alsenige, de auto
thuis laten staan. Eén auto meer doet er ook
niet toe. Ondanks dat het merendeel van de
bevolking bezorgd isoverdekwaliteitvan het
milieu, iser hoegenaamd geen sprake van
persistent en manifest milieuvriendelijk
gedrag. Bij afwezigheid van dwangof van
beloning zullen slechts weinigen onder ons
vrijwillig bereid zijn zich een ecologisch meer
verantwoorde levensstijl aan te meten.
Ik wil naar een afronding toe van mijn
betoog.
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Ik heb gesproken over de verschillende
functies die water kan hebben en de
verschillende kwaliteitseisen die niet alleen
deskundigen, maar ook leken er aan stellen.
Ik heb gesproken over de vier groepen van
factoren dieonsgedragsturen: motivationele
factoren, sociale factoren, gewenning en
gedragsbeperkende factoren. Ook heb ik
gesproken over de problemen die rijzen
omdat enerzijds het milieu en het water
collectieve goederen zijn. waar we- ook
zonder zelf te investeren - van kunnen
genieten, en omdat we anderzijds ons niet
steeds aanspreekbaar achten voorde effecten
van ons gedrag.
Ik wil nu tot conclusies komen ten aanzien
van de wijze waarop we dan ondanks alles
kunnen proberen het gedrag in de gewenste
richting te beïnvloeden.
De beïnvloeding van het gedrag:
Het iszinvolbijhet milieugedrag, dusook bij
het gedrag met betrekking tot het water,
onderscheid te maken tussen milieuvriendelijk of milieuvijandig gedrag enerzijds
en milieubewust gedrag anderzijds.
Bij milieubewust gedrag isde handelende
persoon zichbewust van degevolgen van zijn
handelen voor het milieu, zodat hij deze
gevolgen kan laten meespelen in de keuze
van zijn gedragingen. Bij milieuvriendelijk
of -vijandig gedrag isde definiëring van het
gedrag als milieugedrag veeleer afhankelijk
van anderen en nietvande persoon zelf.Hier
tellen alleen deeffecten van hetgedragophet
milieu en niet de motivatie.
Verandering vande motivatie
Bij de beïnvloeding van het gedrag, ook door
de overheid, kunnen we in principe twee
benaderingen kiezen. We kunnen proberen
dat de mensen bij de keuze van hun gedrag
zoveel mogelijk rekening houden met de
milieugevolgen of we kunnen onze
inspanningen niet zozeer richten op de
motivatie alswel op het uiteindelijke gedrag:
alsde mensen zich maar milieuvriendelijk
gedragen. Voor de overheid isde eerste weg,
gericht op de milieu-attitude, een politiek
acceptabele en relatief goedkope manier om
de mensen tot milieuvriendelijk gedrag te
brengen. Maar het voorgaande van mijn
betoog leidt tot de conclusie dat we sceptisch
moeten zijn over de resultaten van deze weg.
De attitudebenadering iserop gebaseerd dat
ieder zal trachten zijn gedrag in overeenstemming te brengen met zijn attitude. We
speculeren op de eigen verantwoordelijkheid
van de mensen en op de eigen rationaliteit,
vooral betreffende het milieu. Door voorlichting en educatie moeten we het belang
van een schoon milieu benadrukken en de
ernst van de milieu-problematiek toelichten.

Inrichting van de omgeving
De tweede weg isvooral op het uiteindelijke
gedrag gericht en grijpt aan op heel andere
factoren die het gedrag beïnvloeden.
We moeten dan denken aan een zodanige
inrichting van de fysieke omgeving dat
milieuvriendelijk gedrag dwingend wordt
voorgeschreven of wordt vergemakkelijkt;
aan bepaalde geboden en verboden en aan
structurele verandering in onze
maatschappij. Ook moeten we denken aan
een directe koppeling van het gedrag aan
bepaalde effecten, met name aan financiële
effecten, door een aanpassing van de
financieringsstructuur, zodat milieuvriendelijk gedrag wordt beloond en milieuvijandig gedrag gestraft.
Samenhang tussen motivatie en
mogelijkheden vande omgeving
De twee wegen van gedragsbeïnvloeding zijn
niet onafhankelijk vanelkaar. Voor veranderingen op langere termijn moeten gedragsveranderingen, geïnduceerd langs de tweede
gedragsgeoriënteerde weg, worden
gekoppeld aan milieuoverwegingen om
zodoende internalisering van de gedragsverandering te bevorderen en de
gedragsbereidheid te generaliseren over
meerdere gedragingen.
Ten aanzien van de waterkwaliteit isde weg
ingeslagen van een zuiveringsheffing. Deze
verdwijnt nietindealgemene middelen, maar
wordt aantoonbaar aangewend voor de verbetering van de waterkwaliteit. De waterschappen ervaren dat dit op prijs wordt
gesteld. Uitbreiding naar andere terreinen
van milieuzorg isdan ook teoverwegen. Een
heffing isechter ook een afkoopsom van
verantwoordelijkheid. Zij heeft geen invloed
op individueel gedrag. Een meer rechtstreekse koppeling tussen de hoogte van de
heffing en het eigen gedrag zou meer invloed
hebben, maar dan neemt ook de hoeveelheid
administratief werk toe. In veel gevallen is
een heffing inderdaad de enige praktische
manier om tot een verantwoord milieubeheer
te komen, ook al betekent het een verdere
vervreemding van de individuele burger van
het eigenlijke probleem.
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J. SCHUURMAN:
How to use the instruments of theWater Pollution Actas
an incentive forenvironmental behaviour
The problem ofwater pollution isneitherquite atechnical
problem, nor quite ajuridical problem. A too technical
approach might cause anestrangement ofthehuman being
toward his natural environment. Also a strong juridical
approach may disturb the required relation between the
material that has to be protected-the quality of our
surface waters - and the material law-standard
incorporated in discharge-permits. Breaking the permitstandards isexperienced asbraking an order issued by the
competent authority. It isnot considered asa kind of
behaviour, that damages the environment. The juridical
instruments of the Water Pollution Act should be more
conformed to develop positive conscious environmental
behaviour. Parts of the effluent charge system are leading
to conscious negative environmental behaviour.
The effluent charge system however isalso the causeof
discovering valid waste water by the industry.
The formerly existing cost-consciousness at the industry
and the confrontation with an effluent charge made her
aware of the problem of water pollution. The result wasa
decrease of water pollution. Although saving of charges
implicates non-conscious positive environmental
behaviour, itseffect on the amount of water pollution is
evident.This function of theeffluent charge system cannot
be ignored. A research by the author has pointed out.
that in consequence of the effluent charge in the years
1975-198(1the water pollution of 150 firms decreased
with 3.2 million population equivalents.
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M. V A N D E V A L L :
Attempt toward aSynthesis:Social Science Researchand
Surface Water Quality Control
Government control of surface water quality in The
Netherlands isviewed by the author asan illustration of
the transfer and utilization of social science research ina
public policy program. Using examples from both the
other articlesin thisissueand other areasofpolicymaking
(cf. crime prevention), several conceptual models are
developed for analyzing the actual and potential
contributions of social science research to government
programs of surface water quality control.

Gedragsbeïnvloeding doorhetinstrumentariumvandeWet
verontreinigingoppervlaktewateren (WVO)

Het probleem van de waterverontreiniging is
noch geheel een technisch probleem, noch
geheel eenjuridisch probleem. In dit verband
kan worden verwezen naar de in het voorwoord van het milieurechtnummer van Ars
Aequi (1973) gedane uitspraak, dat de
milieuproblematiek inwezen natuurlijk niet
juridisch van aard is.
Juristen maken er een juridisch probleemveld
van. Technici maken er een technisch
probleemveld van. En zo maken sociaal
wetenschappers er een sociaal-wetenschappelijk probleemveld van.

MR. J. SCHUURMAN*

Aldus iseen ieder bezig deproblematiek op
zijn geheel eigen wijze te benaderen.
Het gevaar bestaat evenwel dat de oorspronkelijke doelstelling van het waterkwaliteitsbeleid - het schoonmaken en -houden van
het oppervlaktewater in Nederland op een
doelmatige en efficiënte wijze - uit het oog
wordt verloren.
Het waterkwaliteitsbeleid inNederland heeft
de laatste tien jaar gestalte gekregen.
Die gestalte wordt enerzijds bepaald door
een sterk technische benadering van het
probleem van de waterverontreiniging.
Anderzijds door een ogenschijnlijk strakke
juridische vormgeving via normstellingen en
het aan de WVO ten grondslag liggende
vergunningen- en heffingenstelsel.
Men heeft de technische know-how nodigom
het waterkwaliteitsbeleid te kunnen vertalen
inconcrete beleidsuitgangspunten. Op grond
hiervan kunnen basiskwaliteitsnormen voor
het oppervlaktewater worden opgesteld.
De juridische vormgeving van het waterkwaliteitsbeleid isnodig om de beleidsuitgangspunten te realiseren. Toepassing van
voortdurend in ontwikkeling zijnde
zuiveringstechnieken zalslechts mogelijk
zijn, indien daarvoor een stringent juridisch
kader isgeschapen. Het gaat evenwel niet
uitsluitend om toepassing van zuiveringstechnieken. Belangrijker is- en dat wordt
door de sterk technische aanpak wel eens uit
het oog verloren —een instrumentarium te
hanteren dat tot milieuvriendelijk gedrag ten
aanzien van de milieucomponent water leidt.
Door de sterk technische- en juridische
benadering van de waterverontreinigingsproblematiek heeft de mens mijns inziens de
relatie met hetwater verloren. Men voeltzich

* Wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep
belastingrechtelijke vakken van de Rijksuniversiteit
Leiden.

niet direct verantwoordelijk voor hetgeen
men aan verontreiniging in het water brengt.
Dit ismet name het gevalwanneer de verontreiniging zijn weg vindt via zeer uitgebreide
ondergrondse rioleringsstelsels. Het directe
effect op de waterkwaliteit van de eigen
gedragingen alswaterverontreiniger wordt
niet meer ervaren. Een voorbeeld in dit
verband ishet massaal kortsluiten van
sceptic-tanks, hetgeen gepaard gaat met
enorme investeringen.
Op deze manier wordt juist het van oorsprong
bestaande milieuvriendelijke gedrag geheel
afgeleerd. Een gedrag dat wasafgestemd op
een zekere biologisch reinigende werkingvan
de sceptic-tank. Er voor in de plaats komt
dan een houding van: 'Ach, laat maar lopen,
ergens aan het eind van de pijp staat een
rioolwaterzuiveringsinrichting die alles weer
keurig schoon maakt'. Deze afstandelijke
benadering van het probleem leidt tot een
verminderd milieubewustzijn, nu men de
kwalijke gevolgen van het eigen handelen
niet meer direct bij huis ervaart.
Technisch perfect, juridisch viade systematiek van de WVO eveneens perfect. Echter
een perfectie die te denken geeft.
Ten aanzien van bedrijfslozingen op nietrijkswateren wordt in beginsel eveneens
gekozen voor een sanering via aansluiting op
een rioleringssysteem. Opvallend in dit
verband isde in verschillende zuiveringsplannen van waterkwaliteitsbeheerders
gehuldigde opvatting, dat een bedrijfsafvalwaterlozing isgesaneerd indien de lozing op
open water isgetransformeerd ineen lozing
op de riolering. Een dergelijke 'oplossing'
kan leiden tot situaties waarin de vervuiler
wordt aangespoord zoveel mogelijk te
vervuilen, teneinde de door de kwaliteitsbeheerder gebouwde zuiveringsinstallatie
voor onderbezetting te behoeden.
Als beloning voor dit gedrag wordt de
vervuiler een lagere heffing in rekening
gebracht, omdat bij een niet-optimale
bezetting van de collectieve zuivering de
kosten van het afvalwaterbeheer en dientengevolge de heffing anders zouden stijgen.
Deze visie,waar uiteindelijk het beleid op
wordt afgestemd getuigt van een onjuiste
benadering van de waterverontreinigingsproblematiek.
Temeer, wanneer men bedenkt dat aan een
lozing op de riolering in beginsel slechts
voorwaarden zijn gesteld die het oog hebben
op een ongestoorde afvoer van het water en
een optimaal werken van het zuiveringsproces. De hiervoor benodigde aansluitvergunning stelt bijvoorbeeld eisen aan de
zuurgraad, het sulfietgehalte of de aanwezigheid van giftige stoffen die het zuiveringsproces eventueel kunnen verstoren.
Deze eisen hebben evenwel niets te maken
met de kwaliteitsdoelstelling voor het
uiteindelijke ontvangende oppervlaktewater,

doch met de mogelijke aantasting van het
rioleringsstelsel of de verstoring van het
zuiveringsproces. Met andere woorden een
normstelling die de relatie legt tussen het
beton/PVC van rioleringsbuizen en het al
dan niet aantastende karakter van het
daardoor te transporteren afvalwater.
Het gedrag van de vervuiler wordt op deze
wijze niet bepaald door zijn directe
verantwoordelijkheid voor het milieu in het
algemeen en de kwaliteit van het oppervlaktewater in het bijzonder.
Overtreding van vergunningsvoorwaarden
wordt daardoor niet gezien alseen gedraging
die schade aan de milieucomponent water
kan toebrengen, maar alseen overtreding
van een door het bevoegde gezag uitgevaardigd voorschrift. De relatie tussen het te
beschermen belang—dekwaliteit van het
oppervlaktewater —ende materiële rechtsnorm vervat in lozingsvoorwaarden iszoek.
Het gedrag van de vervuiler wordt aldus
bepaald door het niveau van de zuiveringstechnologie en niet door de kwetsbaarheid
van het milieu. Ik zou zo graag eens horen:
'Wij mogen geen giftige stoffen lozen of wij
mogen geen afvalwater met een pH < 7
lozen, omdat anders het waterleven wordt
vergiftigd in plaats van: 'wij mogen dat niet
omdat anders de riolering wordt aangetast of
de collectieve zuiveringsinstallatie niet goed
werkt'.
Er issprake van vervreemding door de
technische en juridische aanpak van het
probleem.
Veel meer zou moeten worden ingespeeld op
de gedachte, dat de waterverontreiniging bij
de bron moet worden bestreden. Het instrumentarium zou er dan ook meer op gericht
moeten zijn de milieubewustheid bij de
vervuiler te stimuleren, hetgeen bewust
milieuvriendelijk gedrag impliceert. Indien
milieubewustheid niet op deze wijze kan
worden bijgebracht, dan zou het instrumentarium tenminste moeten worden gericht op
het ontwikkelen van onbewust milieuvriendelijk gedrag. Er isdan weliswaar
sprake van onbewust gedrag maar het leidt
toch tot een vermindering van de vervuiling
bij de bron. Dergelijk gedrag kan worden
gestimuleerd door een instrumentarium te
hanteren dat prikkels geeft tot het toepassen
van milieuvriendelijke produktieprocessen
waar het de industriële vervuiler betreft.
Wat de huishoudelijke vervuiler betreft zou
een heffingstelsel moeten worden ontwikkeld,
dat de ruimte biedt milieubewust of milieuvriendelijk gedrag te bevorderen door een
lagere aanslag verontreinigingsheffing. Dit is
thans niet mogelijk, aangezien ieder huishouden wordt aangeslagen op basis van 3of
3,5 vervuilingseenheden ongeacht de veroorzaakte vervuiling[1].
Voor de industriële lozer ligt de zaak anders.
Vermindering van de vervuiling leidt wel tot
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een verlaging van de aanslag verontreinigingsheffing, omdat de vervuiling van de
middelgrote en grote bedrijven door meting
wordt bepaald.
Vermindering van de vervuiling kan het
gevolg zijn van positief bewust milieugedrag
waarbij het bedrijf zich bewust isvan het
verontreinigende effect van bepaalde
produktieprocessen. Een effect dat men
wenst tegen te gaan door het treffen van
zuiveringsmaatregelen. Onder dergelijke
maatregelen valt iedere maatregel die op een
of andere wijze een vermindering van de
vervuiling te zien geeft.
Deze kunnen variëren van het tegengaan van
lek- en morsverliezen of letten op het waterverbruik tot het in bedrijf nemen van een
eigen zuiveringsinstallatie.
Een dergelijke vorm van positief bewust
milieugedrag zal slechts zelden voorkomen.
Immers, zuiveringsmaatregelen kosten geld
en verhogen de produktiekosten. Men zal
dan ook slechts die maatregelen alspositief
milieubewust gedrag kunnen aanmerken die
uit kostenoogpunt verantwoord zijn.
Dit zullen in het algemeen maatregelen zijn
die geen extra kosten met zich mee brengen.
Maar dan kan ook terecht de vraag worden
gesteld welke overweging bij het nemen van
de zuiveringsmaatregelen de doorslag heeft
gegeven. De maatregelen zullen dan
genomen zijn omdat het toch niets kostte.
'Good housekeeping' leidt alspoedig tot een
vermindering van de vervuiling zonder dat
het tot kosten leidt. Er isdan ook alle twijfel
om aan te nemen dat de industrie zuiveringsmaatregelen treft op grond van milieubewustheid leidend tot positief bewust
milieugedrag [2],

hiervoor f 1()().()()(),
ƒ 200.000,— per
jaar moeten betalen. Een dergelijke heffing
heeft iedere relatie met het te beschermen
belang - goed oppervlaktewater - verloren.
Van een dergelijke lozingondervindt het
milieu ook geen enkele schade. Het zelfreinigend vermogen van het oppervlaktewater isdaar toereikend genoeg voor.
Degene die met een dergelijke heffing wordt
geconfronteerd kan hierin geen enkele
rechtvaardigheid ontdekken. Het iseen
absurd uitvloeisel van het feit dat men te snel
tot het collectief zuiveren van afvalwater in
Nederland heeft besloten.
Nogeen voorbeeld: veelbedrijven gebruiken
bronwater alskoelwater. Afhankelijk van het
gebied, waarin men isgevestigd kan het
bronwater sporen van allerlei metalen, zoals
ijzer, bevatten.

Het lijkt interessant eens na te gaan of het
heffingenstelsel van de WVO heeft
bijgedragen tot een milieubewustwording bij
industriële lozers. Volgens het principe 'de
vervuiler betaalt' worden de met de bestrijding van waterverontreiniging gepaard
gaande lasten in rekening gebracht aan de
vervuilers. In beginsel diende de heffing als
financieringsinstrument doch naarmate de
tarieven van deze heffing stegen begon deze
te werken alseen beleidsinstrument, echter
zonder dat men in staat wasenige richting en
kracht te geven aan dit instrument. De hoogte
van de heffing bracht tal van industriële
lozers er toe hun afvalwaterlozingen te
saneren.
Het heffingensysteem heeft bij de industriële
lozer tal van reacties opgeroepen.
In de eerste plaats iser de aversie tegen het
gehele systeem rondom de heffing met zijn
wirwar van steeds wisselende voorschriften
en berekening van de vervuilingswaarde,
welke dient alsgrondslag voor de heffing [3].
Deze heffingsgrondslag isopgebouwd uit
allerlei verfijningen om de vervuiler voor zijn
eigen vervuiling telaten betalen.Op zichiser

Bij gebruik van een groot volume aan
bronwater en lozing op een zuiveringstechnisch werk wordt men geconfronteerd
met een heffing op lozingvanzware metalen.
Door het grote volume wordt de absolute
vuillast aan zware metalen namelijk groot.
Echter, men doet nietsanders dan water,
onttrokken aan zijn natuurlijke milieu, weer
via de fabriek - zonder enige toevoeging - in
het milieu terugbrengen. Een bedrijf, dat
geen kans ziet op open water te lozen wordt
in zo'n geval met een forse heffing
geconfronteerd, omdat ook de volumecorrectie nog eens in rekening wordt
gebracht.
In deze gevallen vindt via het opleggen van
een heffing bestraffing van niet verontreinigend gedrag plaats. De hiermee
geconfronteerde ondernemer ziet een
dergelijke heffing dan ook alseen straf opzijn
ondernemerschap.
Dergelijke onrechtvaardigheden zijn mijns
inziens van dien aard, dat het kan leiden tot
een algehele demotivatie ten aanzien van het
waterverontreinigingsvraagstuk.
Het heffingensysteem lokt zelfs uit tot meer

niets op tegen wanneer iedere vervuiler
betaalt hetgeen hijaan kosten oproept. Dat is
rechtvaardig.
Het isechter de vraag of het bestaande
systeem van kostenberekening als rechtvaardig kan worden betiteld. Een enkel
voorbeeld wil ik noemen. Bij de berekening
van de vervuilingswaarde kan een
zogenaamde volumecorrectie worden
toegepast. Deze correctie beoogt de extrakosten in rekening te brengen die men door
een overvloedig afvalwateraanbod zou
veroorzaken bij de verwerking daarvan op
een collectieve zuiveringsinstallatie [4].Deze
correctie zegt evenwel niets over de in het
water aanwezige verontreiniging. Het gebeurt
dan ook dat bedrijven die voor koelingsdoeleinden drinkwater gebruiken en dit
noodgedwongen lozen via de riolering met
het afvalwater van bijvoorbeeld een toilet,

vervuilen. De berekeningswijze van de
vervuiling leidt er in bepaalde gevallen toe,
dat het voordelig kan zijn op bepaalde dagen
meer vervuiling te lozen, waardoor de
gemiddelde vervuiling per etmaal wordt
gedrukt. Het komt in de praktijk dan ook
voor dat men een tankwagen met vuil water
bij de te meten afvalwaterstroom voegt.
Milieuvervuilend gedrag wordt inzo'n geval
gehonereerd met een lagere heffing, terwijl
juist het omgekeerde het geval zou moeten
zijn.
De genoemde voorbeelden leiden zeker niet
tot een positief bewust milieugedrag doch
veeleer, met name in het laatste geval, tot
bewust negatief milieugedrag. Of zou men
kunnen stellen dat, nu de besparing op de
heffingslast bepalend isvoor het verrichten
van de betreffende handeling, er sprake is
van niet bewust milieugedrag? Mijns inziens
niet. Het heffingenstelsel heeft echter ook
zijn positieve kant. Dezezouveelmeer benut
moeten worden. Veel meer dan nu toevalligerwijze gebeurt, met alle negatieve
gevolgen voor de financiering van het
regionale waterkwaliteitsbeheer.
Het heffingenstelsel van de WVO heeft tot
gevolg gehad dat men het aspect van de
waterverontreiniging in de industrie heeft
kunnen vertalen in geld.
Aangezien er met name indeze tijd van
economische teruggang sprake isvan een
sterke kostenbewustheid bijde industrie,
heeft dit geleid tot een integratie van
milieukosten in het totale produktiegebeuren.
Milieu-investeringen kunnen nu op hun
rendement worden beoordeeld, aangezien
dat rendement wordt uitgedrukt in besparing
op heffingen. Daarnaast kan vaak nog eens
een extra opbrengst worden verkregen door
terugwinning van in het afvalwater aanwezige
grondstoffen. Stoffen waarvan men zich
eerder nooit bewustwas.De verontreinigingsheffing oppervlaktewateren heeft dan ook
geleid tot de ontdekking van waardevol
afvalwater.
In zoverre heeft de WVO geleid tot een
doelmatiger gebruik van grondstoffen en het
efficiënter produceren.
Het gevolg isdat de van oorsprong altijd al
aanwezige kostenbewustheid heeft geleid tot
een vermindering van bedrijfsafvalwaterlozingen. Hoewel hierdoor niet direct kan
worden gesproken van een grotere milieubewustheid bij de industrie, wordt aldus toch
met de afvalwaterfactor terdege rekening
gehouden. Besparing op de heffing leidt
derhalve tot niet bewust positief milieugedrag. Deze functie van het heffingenstelsel
kan naar mijn mening niet voldoende
benadrukt worden. Tekenend indit verband
is de uitspraak in het blad VM [5],dat men
een klein lichtpuntje ziet in de handhaving
van het milieurecht alsermetdie handhaving
geld valt te verdienen.
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Het ismisschien droevig, maar toch realistisch
te moeten constateren dat de mens altijd via
een financiële prikkel moet worden
geactiveerd tot gedragdatmenvan nature bij
hem aanwezig veronderstelt.
Milieuvervuilend gedrag magdan lang niet
altijd in voldoende mate worden bestraft
(vergelijk Uniser-affaire), laten wedan in
ieder geval een stelsel ontwikkelen waarin
niet milieuvervuilend gedrag wordt beloond
in de vorm van een lagere heffing.
Momenteel ishetnogvaakzo,dat uiteindelijk
de inspanning om de vervuiling te verminderen wordt afgestraft met een hogere
heffingslast. Er zijn bedrijven, die ondanks
aanzienlijke zuiveringsmaatregelen door de
stijging van de tarieven weer op dezelfde
heffingslast zitten alsvóór het treffen van die
maatregelen. Een door de auteur verricht
onderzoek onder 150 bedrijven heeft
uitgewezen dat de vervuiling in de periode
1975-1980 isgedaald met 35%,terwijl de
heffingslast met een zelfde percentage is
gestegen. Zonder te willen stellen dat deze
stijging geheel direct een gevolg isvan de
daling van de vervuiling, geeft een en ander
toch wel te denken [6]!
De oorzaak van deze ontwikkeling moet
worden gezocht in het feit dat men te snel
heeft gekozen voor collectieve zuivering
zonder te beseffen of de industrie wellicht
zelf ook aan de bron zuiveringsmaatregelen
zou kunnen treffen.
Een beter gebruik van het heffingenstelsel,
gekoppeld aan het vergunningenstelsel (deze
zijn eikaars complementen) zou tot een
efficiëntere aanpak van de waterverontreiniging in Nederland hebben geleid. Niet
milieuvervuilend gedrag had dan kunnen
worden beloond met een lagere heffing.
Een heffing, die niet weer zou worden
opgejaagd, zoalseen heffing inde vorm van
een financieringsinstrument.
Het voldoen aan deindevergunning gestelde
lozingseisen zou dan tevens kunnen worden
gehonoreerd met bijvoorbeeld een halvering
van de heffingslast. Dit zou bovendien een
goede stimulans zijn om er naar te streven bij
voorduring te voldoen aan de lozingseisen en
derhalve te komen tot gedrag conform de
vergunning.
In situaties waarin sprake isvan gedrag
contra de vergunning zou het heffingsinstrument ontwikkeld kunnen worden tot
een administratiefrechtelijke boete, waarbij
de bewijslast wordt verlegd naar de
betreffende vervuiler. Het enkel constateren
van onregelmatigheden bij de lozing van
afvalwater zou dan alvoldoende moeten zijn
voor het opleggen van een dergelijke boete.
Deze situatie isvergelijkbaar met het
opleggen van een ambtshalve aanslagof een
navorderingsaanslag met verhoging voor de
inkomstenbelasting.
De hoogte van de heffing wordt dan geacht
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de aan het milieu veroorzaakte schade uit te
drukken.
De handhaving van het milieurecht is
namelijk een groot probleem [7].Dit geldt
zowel voor situaties waarin sprake isvan
overtreding van de vergunningsvoorwaarden
alsingevalvan illegalelozingen (zonder inhet
bezit te zijn van een vergunning).
Toepassing van de terzake geldende
bepalingen van het Wetboek van Strafrecht
strandt in dergelijke gevallen vaak op het
door het Openbaar Ministerie te leveren
bewijs, dat de betreffende lozingen schade
aan het milieu hebben toegebracht.
De mogelijkheid om in dergelijke situaties
overeenkomstig de gemeten of geschatte
vervuilingen overeenkomstig deernst vande
lozing, een zware ambtshalve toe te passen
heffing op te leggen kan een belangrijke
invloed hebben op de ontwikkeling van
milieubewust gedrag. Van een dergelijke
heffing gaat een repressieve werking uit.
Bovendien wordt daarmee voorkomen dat
men de ernst van het vergrijp dreigt te
bagatelliseren als 'slechts' een overtreding
van een administratiefrechtelijke regel.

Noten
1. Voor alleenstaanden wordt opverzoek devervuilingswaarde vastgesteld op 1vervuilingseenheid.
2. Een onderzoek naar de motieven voor het treffen
van zuiveringsmaatregelen heeft dit bevestigd.
Zie: Schuurman, mr. J. en Tegelaar, mr.J. De regulerende
werking van de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren
(een kwantificering). Weekblad voor Fiscaal Recht,
nr. 5617. ISdecember 1983,blz. 1565,Tabel 2.
3. De aversie kan grotendeelsworden toegeschreven aan
het feit dat dewettelijke bepalingen metbetrekking totde
verontreinigingsheffing oppervlaktewateren onvoldoende
zijn doordacht. Dit heeft geleid tot grote rechtsonzekerheid en procedures. Zie onder meer de arresten van de
Hoge Raad van 22juli 1983, nrs.21105en 21374
(BNB 1978/276 en 277, met noot Hofstra).
4. [n zijn arrest van 22juili 1983.nr. 21734 (BNB 1983/
277) heeft de Hoge Raad de algemene toepassing van een
volumecorrectie onmogelijk gemaakt.Toepassingisalleen
nog mogelijk in sprekende gevallen, waar sprake isvan
een aanwijsbare invloed van het afvalwatervolume op
de kosten van het waterkwaliteitsbeheer.
5. Uitgegeven door het voormalige Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, sept./okt. 1983,
blz. 9 onderaan.
6. De resultaten van genoemd onderzoek zijn weergegeven in het onder noot 2vermelde artikel.
7. Zie onder andere: Aalders, M.V.C, en Haentjens,
C. P. Enige kanttekeningen bijhet congresschema
'de rol van hetstrafrecht hijde bescherming van het
natuurlijk milieu'. Milieu en Recht (1980/2).blz. 25-38;
Samkalden. D. De handhaving van het milieurecht.
Milieu en Recht (1982/3). blz. 61-66.

• •
Conclusie
1. Het juridisch instrumentarium van de
WVO isonvoldoende krachtigomeen aanzet
te geven tot bewust positief milieugedrag. In
bepaalde gevallen leidt het zelfs tot bewust
negatief milieugedrag.
2. Van een algemene principiële bezorgdheid en verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van onsoppervlaktewater kan niet
worden gesproken. Wat de industrie betreft
is hiervan slechts sprake bij een aantal
bedrijfstakken, zoals de papierindustrie en
bepaalde sectoren van de voedingsmiddelenindustrie.
Deze takken hebben vaak van oudsher
schoon en zuiver water nodig voor hun
produktieproces.
Ook in andere sectoren dringt een milieubewustheid door, doch deze bewustheid is
een afgeleide van de alom aanwezige
kostenbewustheid.
3. Het toevalligerwijze van de waterverontreinigingsheffing inspelen op de
kostenbewustheid alsgevolg van het stijgen
van de heffing (1975-1980 stijging met
100%) isdan ook de belangrijkste factor die
alsverklaring kan worden aangevoerd voor
de afname van deindustriële waterverontreiniging (het zgn. regulerend effect).
Uit het eerdergenoemde onderzoek onder
150 bedrijven isnaar voren gekomen dat dit
regulerend effect voor deze bedrijven kan
worden gesteld op ruim 3,2 miljoen
vervuilingseenheden over de periode
1975-1980.

•

Sociaalwetenschappelijk onderzoek enkwaliteitsbeheervanhet
oppervlaktewater:eenpogingtotsynthese

1. De structuur van het probleem
Zoals het merendeel van de hedendaagse
beleidsproblemen, valt de vervuiling van het
oppervaktewater vanuit wetenschappelijk
gezichtspunt uiteen in een aantal problemen.
Zo zijn er onder andere mechanische,
fysische, organische en anorganischchemische, biologische, ecologische en
juridische deelproblemen in te onderscheiden. Beheer van de waterkwaliteit is
echter óók beleid. En dit betekent dat het
niet alleen onderwerp isvan technisch
natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
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en wetgeving, maar ook van sociaal wetenschappelijk onderzoek (SWO). namelijk
onderzoek van beleid.
2. De structuur van het beleid
Globaal bestaat probleemgericht beleid uit
vijf opeenvolgende processen, namelijk
(a) de accumulatie van door het probleem
opgeroepen pressie; (b) de bewustwording
van deze pressie, in steeds breder kring;
(c) het zoeken naar oplossingen voor
het probleem, in de beleidskring;
(d) het aanvaarden van een oplossing, door
beleidsvoerder en beleidssubjecten;
(e) gedragsveranderingen bij de beleidssubjecten in de richting van de gekozen

oplossing, gevolgd door vermindering van
het probleem, en daarmee van pressie op de
beleidskring. Wederom globaal gezien,
vervullen de sociale wetenschappen hierin
een drietal taken: (lb) sociologen dragen bij
aan een valide en betrouwbare diagnose van
het probleem; (2b) bedrijfs- en bestuurskundigen zoeken naar oplossingen, aan de
hand van kosten- baten overwegingen;
(3b) (sociaal)psychologen bevorderen dat de
gedragsveranderingen bij de beleidssubjecten in de verlangde richting verloopt.
Daarmee zijn tevensdebijdragen vanuit deze
wetenschap aan dit nummer verklaard.
Hun resp. posities in het beleidsproces
worden geïllustreerd in het model 1:
In model 1 wordt aangeduid dat bewustwording van de pressie (la) een voorwaarde
is om tot onderzoek, en later tot beleid, te
komen. Dit zal echter éérder het gevolg zijn
indien niet alleen de beleidsvoerders maar
OOK de beleidssubjecten zich bewust zijn van
de ernst van het probleem. Dramatische
gebeurtenissen of traumatische ervaringen
bevorderen dit: zonder Watersnoodramp
geen Deltawerken, zonder Love Canal geen
verscherpte wetgeving, zonder Soweto geen
strenger controle en straks, zonder
ontbossing, waarschijnlijk geen Europees
beleid tegen zure regen. De belangen die
bij dergelijk beleid betrokken zijn, en
de juridische vorm waarin het wordt
geformuleerd, verklaren de politieke en
juridische bijdragen aan dit symposium.
Een tweede begrenzing is,dat de gezochte
oplossingen moeten liggen binnen de doelen
en middelen van het beleid (2a). Doordat.

Model l - De rollen van desociale wetenschappen inhetproces vangeplande sociale verandering (beleid).
de taakomgevinq:
Sociaalecon.
structuur

geldige enbetrouwbare diagnose
van het probleem

Culturele^
waarden \ \

3a: Capaciteiten

Politieke
doelen\ S

bijbeleidssubjecti'n

Overheids^
x
beleid
Pressie- en
actie-qroepe

VERANDERING
Binnen
de taakomgeving:
Behoeften
van taaksubjecten

;!

.-i~v:ikkelen
van debeleidsmaatregel, d.w.z. van
nieuwe doelen,
normen en gedrag

zoals Bressers heeft aangetoond, het beleid
over onvoldoende machtsmiddelen beschikt
om de waterzuivering in feite aan de
bedrijven af te dwingen, was het gedwongen
om naast het formele vergunningenstelsel
gebaseerd op de Wet verontreiniging
oppervlaktewater ook het informele
instrument van overleg over heffingen en
subsidies te hanteren. Bressers toont aan dat
een dergelijke flexibiliteit van het beleid aan
het beleidseffect ten goede is gekomen.
Een derde beperking is,dat de verlangde
gedragsveranderingen moeten liggen binnen
de motiveringen capaciteiten resp. financiële
mogelijkheden van de leden van de doelgroep: de beleidssubjecten (3a).
Van der Meer's bijdrage ishieraan gewijd:
'Hoe kunnen beleidssubjecten gemotiveerd
worden tot ander, dat wilzeggen milieubewuster, gedrag?'
3. De structuurvansociaal wetenschappelijk
onderzoek
Evenals in het natuurwetenschappelijk
onderzoek TINOverschilt van ZWO zo
verschilt in het sociaal wetenschappelijk
onderzoek beleidsgericht van disciplinegericht onderzoek. Want terwijl van beide
geëist wordt dat zijzgn. epistemologisch
hoogwaardige kennis produceren, wordt aan
de output van sociaal beleidsonderzoek
bovendien de eisgesteld dat het aanknopingspunten biedtvoorhet ontwerpen en
ontwikkelen van beleid. Sociaal beleidsonderzoek moet duszowel aan epistemologische als aan implementaire eisen
voldoen 1 . In model 2wordt geïllustreerd dat
er nog andere verschillen zijn.
Terwijl de door disciplinegericht onderzoek
geproduceerde kennis via artikelen en
boeken terecht komt in een zgn. open
systeem, komen de resultaten van sociaal
beleidsonderzoek terecht in een relatief
gesloten circuit, dat globaal uit een drietal
cycli bestaat. Idealiter vindt inelke cyclus
feedback plaats van de beleidsvoerders en
-subjecten naar de onderzoeker.
De bijdragen van Bressers en Schuurman
tonen aan dat deze feedback op doeltreffende wijze via het middel van evaluatieonderzoek kan verlopen. Wij zullen thans
deze drie cycli de revue laten passeren.
In Cyclus l worden de uitkomsten van het
onderzoek doorgegeven aan de opdrachtgever, de beleidsvoerder(s) en de leden van
de doelgroep. Met de toenemende rol van
pressie- en actiegroepen, vaak afkomstig uit
de doelgroep, wordt deze disseminatie
ingewikkelder,zodatwijdeuitkomsten thans
niet meer 'rapporteren' maar 'iteratief
1
De bijdragen aan het symposium van De Jong en
Van der Meer vallen in de categorie 'zuiver-wetenschappelijk' onderzoek, terwijl de bijdragen van Bressers
en Schuurman de voornaamse kenmerken van de
categorie 'sociaal beleidsonderzoek' vertonen.
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Model 2 - Benutting vansociaal wetenschappelijk onderzoek viade zuiver-wetenschappelijke lijnendelijnvan
beleidsonderzoek.

communiceren'[Doerbecker, 1979].
Rothmanet al. [1983] bevelen voor deze
cyclus zelfs het gebruik van moderne
marketingtechnieken aan.
In Cyclus 2 worden op beleidsniveau verschillende zgn. manipuleerbare variabelen
gecombineerd in een beleidsmaatregel, die
vervolgens bij de beleidssubjecten
(bedrijven, individuen) tot probleemreducerend gedrag moet leiden. Ook hieraan
dragen de sociale wetenschappen bij,
bijvoorbeeld door met behulp van beleidsexperimenten eerst de gekozen beleidsmaatregel in een beperkt kader te toetsen
alvorens hij algemeen bindend wordt
verklaard [Fairweather en Tornatzky, 1977].
In Cyclus 3 wordt aangegeven dat het
probleem-reducerend gedrag de resultante is
van interactie tussen aanbod vanuit het
beleid en vraag vanuit de doelgroep. Van het
industriële beleid weten wij,dat ongeveer
7 5 % van alle geslaagde innovaties zijn
origine heeft in een vraag [Müller en
Schienstock, 1978], In het overheidsbeleid
ligt de vraag-aanbod verhouding ongeveer
omgekeerd. Het gevolg isdat er binnen de
doelgroep ontwijkende reacties optreden,
door Olson [1971], aangeduid als 'de logica
van het collectief handelen'. Omdat die
logica meestal tot ontwijkend gedrag leidt,
zullen vaak wettigesanctiesnodigzijnom het
beleid te implementeren.
4. De wetenschappelijkheid vanhet beleid
Betekent deze wisselwerking tussen sociale
wetenschap en beleid nu dat wijvan 'wetenschappelijke' beleidsvoering kunnen
spreken? Om die vraag te beantwoorden
hebben wij een gedifferentieerder beeld van
het beleidsproces nodig,weergegeven in
model 3.

Voor onze vraag naar de wetenschappelijkheid van het beleid isvooral Stap 5in
Model 3 van belang, waarin de beleidsprioriteiten worden bepaald.
Hoe problematisch het isom prioriteiten te
bepalen kan aan de hand van eenvoudige
voorbeelden worden verduidelijkt:
Welke prioriteiten kennen wij bijvoorbeeld
toe aan de functies van het gezinsleven:
procreatie, sexuele satisfactie, socialisatie,
recreatie, bescherming? En aan de functies
van de Universiteit: zelfontplooiing, kennis
produktie, beroepstraining of zelfbestuur?
Uiteraard komen wijdergelijke problemen
ook in het waterkwaliteitsbeheer tegen.
Op het macrosociale vlak moet er worden
gekozen tussen schoner lucht, water of
bodem. Op het mesosociale vlak tussen de
bouw van een zuiveringsinstallatie of
woningen. En ophetmicrosociale vlak,inons
eigen leven, tussen een fosfaatvrij wasmiddel
of hogere kostprijs resp. witter was.
Dergelijke vragen stellen onsniet voor een
wetenschappelijke maar voor een politieke
resp. subjectieve beslissing. De vijfde stap in
Model 3 vertegenwoordigt dan ook het nonrationele element in het beleidsproces, hoe
rationeel dat verder ook moge zijn. Hij iser
verantwoordelijk voor dat wij uiteindelijk
niet van 'wetenschappelijke' beleidsvoering
kunnen spreken. Een probleem isechter, dat
dergelijke vragen wél eerst beantwoord
moeten worden alvorens wijvan stap 4: het
zoeken naar oplossingen, kunnen komen
naar stap 6: het beoordelen van die
oplossingen 1 .
5. Beleidsdoelen en beleidseffect
De rationaliteit van het beleid wordt tevens
bedreigd door het feit dat er geen lineair
verband bestaat tussen de diagnose van het

probleem en de impact van het beleid.
Integendeel, dit verband wordt door niet
minder dan twee verschillende groepen van
factoren doorkruist, één binnen en één
buiten het beleid. Ook dit wordt duidelijker
aan de hand van een conceptueel model.
In Model 4 wordt geïllustreerd dat het
verband tussen probleemdiagnose en
beleids-effect allereerst wordt doorkruist
door twee tussenliggende beleidsprocessen,
namelijk het ontwerpen en het ontwikkelen
(implementeren) van beleid. Misverstanden
en communicatieproblemen in deze twee
processen kunnen het beleidseffect verstoren. De tweede groep factoren ligt buiten
het beleid: het zijn interveniërende
variabelen die in aantal en kracht toenemen
naarmate het beleidsproces méér naar
gedragsverandering verschuift. De reden
hiervan wordt duidelijk in stap 9van
Model 3. Daar zien wijdat invoering van een
concrete beleidsmaatregel stuit op
cognitieve, emotionele en gedragsproblemen,
waarvan de emotionele problemen veelal de
grootste hindernis vormen. Het gevolg is,dat
beleid zelden instaatisomdegestelde doelen
volledig te realiseren, dat wilzeggen om het
probleem volledig op te lossen. Wij spreken
dan ook liever van het 'reduceren' van een
probleem. Een tweede gevolg isdat de
feitelijke impact niet alleen minder maar ook
anders isdan het gestelde doel. bijvoorbeeld
omdat er onbedoelde neveneffecten
optreden. Mr. Schuurman's klacht dat het
gevolgde waterkwaliteitsbeheer zijn doeleinden niet voor 100% heeft weten te
verwezenlijken kan dusweljuistzijn,maar zij
is óók enigszins onwetenschappelijk, omdat
beleidsdoelen nimmer voor 100% worden
gerealiseerd. Dit alles houdt in dat wij pas
achteraf, nâ de implementatie van de
beleidsmaatregel, kunnen vaststellen
waartoe het beleid in feite heeft geleid.
Of, met andere woorden, dat het beleid
achteraf dient teworden geëvalueerd om te
weten wat het beleid eigenlijk is geweest.
De conclusie isdat er twee momenten zijn
waarop sociaalonderzoek vandienst kanzijn
aan het beleid, namelijk op het diagnosepunt
en op het evaluatiepunt, zoals aangegeven in
Model 5.
Belangrijk in Model 5isde op evaluatie van
het programma gebaseerde feedback van de
onderzoeker naar de beleidsvoerder(s).
Daarin wordt niet alleen vastgesteld in
hoeverre het beleidseffect afwijkt van het
beleidsdoel, maar worden idealiter ook
1
Zelfs alsde overheid, rekening houdend met de logiea
van het collectieve handelen, ons deze vraag uit handen
neemt, blijft er een nonrationeel element over.
Een voorbeeld: in de keuze tussen auto's met schoner
uitlaatgassen of met hoger motorvermogen blijkt
Californie met z'n lage bevolkingsdichtheid voor het
eerste en Nederland met z'n hoge bevolkingsdichtheid
voor het tweede alternatief te kiezen.
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wetenschappelijk

illustreren, namelijk de waterkwaliteitsbeheersing (Bressers, Schuurman, in dit
nummer) en de beheersing van de kleine
criminaliteit [Nuijten-Edelbroek en
Spickenheuer, 1982]:1.

1. Probleem-symptoi

uniliT/oi.'kcr
-

ONDERZOEKEN

2. voorlopige diagnose v / h probleem

Toegepast

De inhoud van Cel B: Planning vanbeleid.
(A) Waterkwaliteitsbeheersing: TNO heeft
aangetoonddat de vervuiling van het
Nederlandse oppervlaktewater voor een
aanzienlijk deel te herleiden istot twee
groepen van oorzaken: (a)bedrijfsafvalwater,
o.a. via zware metalen, en (b) huishoudafvalwater, o.a. via fosfaten. Terwijl deelprobleem (a)maatregelen zalvereisen ophet
collectieve vlak, gericht op aanpassingen in
de bedrijfstechnische en bedrijfseconomische
sector, liggen demaatregelen ten aanzien van
deelprobleem (b) verhoudingsgewijs meer
op het zgn. distributieve vlak, van de
individuele huishoudens. Dit houdt in dat bij
de beleidsplanning in Cel Been onderscheid
gemaakt moet worden tussen maatregelen in
de cellen C e n D.

sociaal
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(B) Beheersing kleine criminaliteit:
Sociaal-wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond dat ook dit beleidsterrein een
tweetal deelproblemen te onderscheiden
zijn, namelijk (a) de repressievan crimineel
gedrag, en (b) depreventie van dat gedrag.

/

PRO:relaties
13.beëindigenv/hbeleid )
buitende
taakomgeving

14.verbreidenv/hbeleid
overandere instanties

Repressie vereist vooral maatregelen op het
collectieve vlak, van recherche en politie
(cel C), terwijl preventie daarentegen vooral
aanpassingsgedrag op het distributieve vlak
van de individuele burgers vereist,
bijvoorbeeld het afsluiten van woningen en
auto's. Ook hierzullen bijde beleidsplanning
in Cel Bten behoeve vandecellenCen Ddus
verschillende maatregelen nodig zijn.

Model 3 - De drie 'beroepsrollen ' vandesociaal beleidsonderzoeker.

aanwijzingen verschaft hoe dit verschil door
middel van correcties in de beleidsmaatregel
kan worden verminderd. Van deze werkwijze
biedt Schuurman's bijdrage een boeiend
voorbeeld - met één uitzondering.
Uit zijn veelvuldig gebruik van de term 'zou'
('Zou kunnen treffen', 'Zou hebben geleid',
'Zou kunnen worden gehonoreerd')valtafte
leiden dat hij zelf enigszins twijfelt aan de
daadwerkelijke benutting van zijn feedback
door het beleid. En dit brengt ons vanzelf op
de vraag hoe wijde benutting van de
resultaten vansociaal beleidsonderzoek door
het beleid kunnen verhogen.
6. Zgn. 'manipulabelen'en beleid
Het nut van sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor het beleid wordt voor een groot
deel bepaald door de aandacht die erin
geschonken wordt aan de zgn. manipuleerbaarheid van de (onafhankelijke) variabelen,
dat wil zeggen de mate waarin zijdoor het
beleid kunnen worden beïnvloed. Omdat er
een grote variëteit aan manipuleerbare
variabelen (afgekort: 'manipulabelen') is,
zullen wij ook dit aspect van het sociaal
beleidsonderzoek aan de hand vaneen model
illustreren. Dit geschiedt in Model 6.
Model 6 biedt een schematisch beeld van het

zgn. cliënt-systeem van sociaal beleidsonderzoek, het actiegebied tussen de
diagnose van het probleem en de impact van
het beleid. Analytisch kunnen wij daar
verschillende typen van manipulabelen in
onderscheiden: onafhankelijke, interveniërende en afhankelijke, collectieve en
distributieve variabelen, variabelen op het
vlak van beleidsvoerders en van beleidssubjecten. Om het werkelijkheidsgehalte van
model 6 te vergroten zullen wij thans de
inhoud van de cellen B,Cen D aan de hand
vaneen tweetal beleidsproblemen inonsland

1
Aangezien heter hieromgaat dewaarde vaneen sociaalwetenschappelijke werkwijze voor het beleid te
illustreren, hebben wijdeproblematiek vanbeide beleidsgebieden tot essentiële punten vereenvoudigd.
De gecompliceerde realiteit maakt het model echter niet
onbruikbaar: integendeel, zijverhoogt de noodzaak om
dergelijke zgn. 'Realtypen' (Baldamus. 1967]te hanteren.

Model 4 ~ De interveniërende variabelen inde vierfasen vanonderzoeksbemtuing insociaalbeleid.
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(B) Beheersing kleine criminaliteit:
Hier isde situatie omgekeerd. Terwijl
repressie door middel van collectieve maatregelen (Cel C) tot dusver weinig resultaat
heeft opgeleverd, hebben de experimenten
aangetoond dat de bevolking reeds na een
lichte aansporing over zalgaan tot
preventieve maatregelen in auto en woning.
De schakel (g) isdus effectief. Maar leidt dit
ook tot schakel (j),datwilzeggen tot reductie
van de kleine criminaliteit, of hoogstens tot
verplaatsing van criminaliteit naar andere
wijken? De eerste indruk isdat er geen
verplaatsing optreedt; verfijnder meting zal
moeten nagaan of dit juist is.

Diagnoseplint

1: De b e l e i d s m a a t r e g e l
w o r d t ingevoerd

2 , De b e l e i d s effecten
worden g e ë v a l u -

uatiepunt

^T\.

eerd

3. De b e l e i d s m a a t r e g e l

Met de concentratie op dergelijke
'manipulabelen' heeft het sociaal beleidsonderzoek dus een middel in handen om de
bruikbaarheid van de resultaten voor de
beleidsvorming teverhogen. Het gebruik van
manipulabelen insociaal beleidsonderzoek is
echter nog betrekkelijk recent: aanvullende
'meta-research' zal in deze sector nodig zijn
om dit instrument nader te verfijnen.1

wordt b i j g e s t e l d

3. Feedback van de

Model 5 - De twee zgn. onderzoekspunten ineen beleidscyclus.

De inhoud vanCelC: Beleidopcollectiefvlak
(A) Waterkwaliteitsbeheersing:
Uit de beleidsevaluatie van Bresser is
gebleken dat een combinatie van twee
collectieve maatregelen de zuivering en dus
de kwaliteit van het oppervlaktewater ten
goede komt, namelijk (a) heffingen op het
lozen van vervuild bedrijfsafvalwater en
(b) benutting van deze heffingen om het
zuiveren van vervuild afvalwater door de
bedrijven te subsidiëren.
Hoewel Schuurman's evaluatie enkele
onmiskenbare zwakheden en ongewenste
gevolgen van dit beleid heeft aangetoond,
zijn deze maatregelen toch niet zonder
positief effect geweest.
(B) Beheersing kleine criminaliteit:
Sociaal beleidsonderzoek heeft aangetoond
dat ondanks een sterke personeelstoename
bij de politie (een maatregel op collectief
niveau dus), de kleine criminaliteit tussen
1976en 1981 met niet minder dan 50% is
gestegen, terwijl het ophelderingscijfer
slechts met 29% istoegenomen. Aangezien
een toegenomen personeelsbezetting dus
niet afdoende isgebleken, zijn thans door de
Ministeries van Justitie en Binnenlandse
Zaken een aantal beleidsexperimenten bij
recherche en politie in gang gezet.
De inhoud van Cel D: Beleid op distributief
vlak
(A) Waterkwaliteitsbeheer:
Ondanks het feit dat de huisvrouwen in ons
land bijna dagelijks door de media worden
aangespoord om krachtiger (af)wasmiddelen
te gebruiken, staat daar van overheidszijde

7. Een inschatting van beleid
Wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan
om te kunnen voorspellen. Welnu, kan
sociaal beleidsonderzoek voorspellen (of
'inschatten') of bepaalde beleidsmaatregelen
in een sector alshet waterkwaliteitsbeheer

geen evenredige aansporing tegenover om
fosfaatvrije middelen te hanteren.
Schuurman's voorstel om door middel van
een heffingsstelsel het milieubewust gedrag
bij huisvrouwen te bevorderen, komt ons
voor als een methode van 'punishment'
zonder 'rewards', dat wilzeggen als
psychologisch weinig doeltreffend.

1
Dergelijk meta-onderzoek wordt verricht in het Leids
Instituut voor (de stimulering van) Sociaal Beleidsonderzoek (LISBON) aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Stationsplein 242. 2312 AR Leiden.

Model 6- Het zgn. cliëntsysteem vansociaalbeleidsonderzoek, intermen vanorganisatorische,individuele, onafhankelijke
en afhankelijke manipuleerbare variabelen.

Individueel

cl tent-systeem:

A. Bereidheid
tot
stimulansgedrag

variabelen
tot response
gedrag (2)

B. Combineren
una1 dankel l j ke manipulabt
be e i d s tregel d)

afhankelijke
variabelen
tot beleidsgedrag

nafhankelijke manipulabelen op orgai
atregelen die beloning behelzen, of
varing, isolement, i d e n t i f i c a t i e .
schappelijke waardi
houdingen, gedrag.

/ariabelen op d i s t r i b u t i e f nivi
opvattingen, geloof, percepti

n: gemeenmeningen,
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doeltreffender zullen zijn dan andere?
Neen, zover zijn wij nog niet. Maar dat
daarmee wél voortgang wordt gemaakt, zal
hieronder worden geïllustreerd.
Een effectieve beleidsmaatregel wordt
gekenmerkt door tenminste drie eigenschappen: (A) hijmoetdiscrimineren,datwil
zeggen veranderingen in de maatregel
moeten leiden tot gewenste veranderingen in
de afhankelijke variabele ofwel het
probleemgedrag. (B) Hij moet manipuleerbaar zijn, dat wilzeggen te beïnvloeden door
beleid (bijvoorbeeld geslacht niet, gedrag via
motivatie wél). (C) Hij moet strategisch
haalbaar zijn, dat wilzeggen (a) niet in strijd
met de aan het beleid ten grondslag liggende
waarden, en (b) geen bedreiging vormen
voor de in de zgn. beleidscontext heersende
machten. Tezamen worden deze maatstaven
in Model 7 weergegeven.

Di s c r l m l n

r e n d

E f f e k t

Laag

Hoog

.

Ha 1

Hoog

Laag

2
XXX

Hoog

Laag

3
X

XX

XX

Strategische
haalbaarheid
5
Laag

X

8. Epiloog
Hoe verschillend ook op het eerste gezicht,
kwaliteitsbeheersing van het oppervlaktewater en beleidsgericht sociaal-wetenschappelijk onderzoek hebben in elk geval
één kenmerk gemeen: hetzijn alletweejonge
takken van toegepaste wetenschap.
Daardoor zijn ze flexibeler, en misschien
gemakkelijker tot samenwerking te brengen
dan traditioneler gebieden van natuurkundig, respectievelijk sociaal wetenschappelijk onderzoek. Wij hopen dat de
bijdragen in dit symposium hebben aangeduid in welke richting de voordelen van
deze samenwerking voorhet waterkwaliteitsbeheer moeten worden gezocht.

8

7

6

beleidsmaatregel absoluut vereist is. hetgeen
inhoudt dat maatregelen die daar niet aan
voldoen (in cel 2) buiten de beoordeling
vallen. Dit betekent weer dat er alleen
gekozen behoeft te worden tussen maatregelen indecellen 3en 5,datwilzeggen dat
er geprioriteerd moet worden tussen de
criteria 'manipuleerbaarheid' en 'strategische
haalbaarheid'. Daarmee isde aanvankelijke
keuze uit drie mogelijkheden tenminste tot
een dichotome keuze gereduceerd. Op deze
wijze kan het te verwachten effect van een
beleidsmaatregel enigszinsworden ingeschat.

X

0

Model 7- Evaluatieschema ten behoeve vandete
verwachten doelmatigheid van beleidsmaatregelen.

De beleidsmaatregel waarin heffingen op
lozing van vervuild bedrijfsafvalwater
gecombineerd worden met het subsidiëren
van zuivering heeft, volgens Bressers, een
hoog discriminerend effect. De effecten zijn
echter niet uitsluitend positief: volgens
Schuurman heeft de maatregel ook tot enkele
contra-effecten geleid. Wat de strategische
haalbaarheid betreft, de gestegen milieubewustheid in de Nederlandse samenleving
voorkomt kennelijk dat de maatregel
ernstige belemmeringen indewaarden-ende
machtssector in de wegworden gelegd.
Met betrekking tot de manipuleerbaarheid
vertoonde de maatregel aanvankelijk een
minder gunstig beeld: de machtspositie van
de controlerende organen bleek onvoldoende om een beleid van 'punishments'
zonder 'rewards' af te dwingen. Door echter
het procedurele instrument van 'onderhandelingen' in te voeren, won de maatregel
duidelijk aan manipuleerbaarheid.
Met positieve scores op elk van de drie
maatstaven komt de maatregel daarmee
terecht in cel 1 van Model 7.In vergelijking
daarmee levert de keuze tussen de maatregelen in de cellen 2, 3en 5groter moeilijkheden op. De keuze wordt echter iets
vergemakkelijkt door het feit dat het
criterium 'discriminerend effect' voor een
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Remote Sensingbijbepaling
schadevergoeding
Voor afhandeling van aanspraken op
schadevergoeding heeft een nieuwe methode
zijn intrede gedaan, zo meldt de Commissie
Grondwaterwet Waterleidingbedrijven in
haar jaarverslag over 1983.
Bij het onderzoek naar de bepaling van de
opbrengstdepressie wordt bijwijze van proef
nagegaan in hoeverre daarbij gebruik kan
worden gemaakt van remote sensing, met
name van warmtebeelden. Van het invloedsgebied vandewaterwinningen teRucphen en
te Vlierden zijn in het verslagjaar
warmtebeelden opgenomen. Uitwerking van
de opnamen gebeurt in samenwerking met
het Instituut voor Cultuurtechniek en
Waterhuishouding. Er wordt tevens onderzocht in hoeverre het bodemkundig
veldonderzoek kan worden beperkt door
gebruik temaken vande informatie diewordt
ontleend aan de warmtebeelden.
Daarnaast isde methode voor de berekening
van de opbrengstdepressie door verlaging
van de grondwaterstand, zoals die door de
commissie wordt toegepast, op een aantal
punten gewijzigd. De belangrijkste
wijzigingen betreffen de meteorologische
invoergegevens voor de berekening van het
optredende vochttekort en de relatie tussen
de gewasverdamping en de gewasproduktie.
Tot nog toe gingde commissie in haar
voorstellen —zowel bijde berekening van de
reeds geleden schade alsbij de bepaling van
de toekomstige schade—uit van de
gemiddelde opbrengstdepressie over een
reeks van jaren. Bij de thans toegepaste
rekenmethode wordt de opbrengstverandering per jaar bepaald waarbij rekening wordt
gehouden met de feitelijk opgetreden
meteorologische omstandigheden.
Tevens isop een aantal punten de wijze van
berekening van de schade herzien. Dit houdt
onder andere in dat voor de bepaling van de
schadesom niet meer wordt uitgegaan van
een geïndexeerd bedrag aan inkomstenvermindering per % depressie maar van de
jaarlijkse kosten voor aankoop van
vervangende voedermiddelen.
In verband met bovengenoemde wijzigingen
ishet computermodel voor de berekening
van de opbrengstveranderingen door het
technisch secretariaat aangepast.
De berekening van dejaarlijkse schaden en
rentevergoeding per bedrijf aan de hand van
de grondgebruiksregistratie en de berekende
opbrengstveranderingen, is eveneens
geautomatiseerd.
De benodigde programmatuur isontwikkeld
door het technisch secretariaat.
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