Industrie en milieubeleid
Voordracht uit de 17e vakantiecursus in behandeling van afvalwater 'Wat de industrie doet', gehouden
op 13 en 14 mei 1982 aan de TH Delft.

Ofschoon de hiervoor geschetste benadering
via de weg van het saneringsplan het nadeel
met zich meebrengt van een extra vergunningswijziging, heeft deze procedure het
voordeel dat zodanige vergunningsvoorschriften kunnen worden gesteld dat:
— de technische uitvoerbaarheid van de
voorgeschreven mate van sanering vaststaat;
— een realiseringstermijn wordt voorgeschreven welke uit technisch en zo mogelijk
ook uit financieel oogpunt reëel is;
— zowel de vergunningverlener als de
lozer tevoren de financiële en eventuele
andere consequenties van de te stellen
voorschriften kunnen overzien.
Omdat bij deze aanpak via de weg van
het saneringsplan tevoren inzicht bestaat
op de genoemde punten, kan de vergunningverlener een afweging maken of de van
de lozer gevraagde mate van inspanning
redelijk is ten opzichte van het gewenste
doel. Met andere woorden of hiermee aan
de beginselen van behoorlijk bestuur en
aan het beleidsuitgangspunt van de beste
uitvoerbare technieken (of beste bestaande
technieken) is voldaan.
Besluit
Ik hoop u in mijn voorgaande betoog
enigszins duidelijk gemaakt te hebben
waarom er op een vraag naar een lozingseis
meestal geen algemeen geldend antwoord
kan worden gegeven. Tevens hoop ik u
duidelijk gemaakt te hebben dat in het
bijzonder voor de procestechnisch wat meer
gecompliceerde industriële lozers geldt, dat
niet alleen de wijze van afvalwaterzuivering,
maar ook de formulering van vergunningsvoorschriften 'maatwerk' is.
En tenslotte hoop ik u duidelijk gemaakt
te hebben dat de twee zaken, afvalwaterzuivering en vergunningsvoorschriften,
uitermate nauw met elkaar samenhangen
en deels langs dezelfde wegen tot stand
komen.

• •

•

I. Inleiding
Industrieel milieubeleid wordt in grote
mate bepaald door het milieubeleid van de
overheid: landelijk, provinciaal, regionaal.
De titel laat in het midden welk milieubeleid wordt bedoeld: het industriële of dat
van de overheid. In het volgende zullen
beide aan de orde komen, met de nadruk
vooral op het eerstgenoemde.
Over het onderwerp is reeds veel gezegd
en geschreven. Het is niet eenvoudig en
wellicht ook niet nodig veel originele gedachten te produceren. Getracht is nog
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eens samen te vatten hetgeen reeds door
anderen bij verschillende gelegenheden naar
voren werd gebracht, met name zij verwezen naar de brochure van Meerman
[ref. 1,verder ref. 2, 3], Overigens, ook bij
samenvatten speelt subjectiviteit een grote
rol. Het geheel moet daarom worden
beschouwd als een persoonlijke mening en
is zeker niet de weergave van het industriële
standpunt (zo dat al bestaat). Generalisaties zijn in dit korte bestek onvermijdelijk.
2. Uitgangspunten
Milieubeleid zowel van de overheid alsvan
de industrie, dient voort te komen uit een
grote zorg voor het behoud van (of soms
het herstel van) een milieu waarin het
leven in de ruimste zin van het woord ook
op de zeer lange termijn niet in gevaar
wordt gebracht en waarbij tevens de
kwaliteit van de menselijke leefomgeving
aan bepaalde normen voldoet en wordt
gewaarborgd.
Het Nederlandse overheidsbeleid gaat uit
van een dergelijke ecologische benadering,
zoals bijv. blijkt uit het Indicatief Meerjaren Programma Water 1980- 1984.
Het industriële milieubeleid dient in principe hetzelfde uitgangspunt te hebben, niet
alleen omdat het in sterke mate afhangt
van het overheidsbeleid, maar ook omdat
de industrie in het algemeen doelstellingen
heeft, die gericht zijn op maatschappelijk
nut. Dit heeft een nauwe relatie en kan
zeker niet in strijd zijn met het welzijn van
de mens en het is duidelijk geworden dat
welzijn zeker op de lange duur alleen
mogelijk is in een gezond ecologisch
systeem.
In de praktijk is het industriële handelen
niet altijd geheel in overeenstemming met

dit uitgangspunt. De oorzaak hiervan is,
dat op korte termijn soms problemen
moeten worden opgelost waarvoor nog
geen goede lange termijn oplossing bestaat,
zodat compromissen onvermijdelijk zijn.
Wanneer de produktie van fosfaatmeststoffen noodzakelijk is voor de wereldvoedselproduktie, zullen we moeten
accepteren dat het bijprodukt gips met
daarin bepaalde zware metalen, wordt geloosd of gestort. Niet alleen industrieën,
ook overheidslichamen worden soms gedwongen tot dit soort compromissen.
Wanneer voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater een groot aantal biologische zuiveringsinstallaties zijn gebouwd
die we zeker niet willen stilleggen, is slibproduktie onvermijdelijk en moet een
methode worden gevonden voor de verwerking hiervan.
Bij het zoeken naar een oplossing van de
problemen die verschillende zuiveringsschappen ontmoeten bij de afvoer en
verwerking van het slib moet ook soms het
ideale wijken voor het op korte termijn
noodzakelijke, wat echter niet onacceptabel
behoeft te zijn.
Ook al wordt het lange termijn denken
wel eens overschaduwd door de problemen
op korte termijn, en wordt wel eens vergeten dat bepaalde oplossingen slechts
geaccepteerd kunnen worden voor de korte
termijn, in het algemeen groeit ook in de
industrie het besef, dat een definitieve
oplossing van milieuproblemen inhoudt dat
een activiteit op lange termijn ecologisch
gezien acceptabel is. Hierbij moet worden
aangetekend, dat door gebrek aan voldoende kennis niet altijd vaststaat wat op de
lange duur gevaren inhoudt en wat niet.
Met het ecologisch uitgangspunt op de
achtergrond realiseert men zich in de
industrie dat:
a. water, bodem en lucht niet langer
zonder meer te gebruiken zijn voor het
afvoeren of kwijtraken van afvalstoffen;
b. activiteiten die ernstige schade uitoefenen op het milieu, met name als het
gaat om schade op lange termijn, moeten
worden gesaneerd, vervangen door minder
schadelijke of als dat ook onmogelijk is,
moeten worden gestopt;
c. de industrie zelf een actieve rol dient
te spelen bij het voorkomen en beperken
van negatieve effecten op het milieu;
d. industriële activiteiten geen aanleiding
mogen geven tot ernstige klachten uit de
omgeving m.a.w. dat de industrie zich
dient te gedragen als een 'goede buur'.
Tenslotte zij opgemerkt, wellicht ten overvloede, dat ervan wordt uitgegaan dat
industriële activiteiten noodzakelijk zijn in
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onze moderne samenleving. Een beleid dat
erop gericht zou zijn de industriële milieuverontreiniging te voorkomen door de
industriële produktie te stoppen, wordt in
dit verband buiten beschouwing gelaten
als niet realistisch.
3. Milieubeleid van de industrie
3.1. Formuleren milieubeleid
De meeste industrieën realiseren zich dat
hun activiteiten negatieve effecten op het
milieu hebben of kunnen hebben. Daarnaast worden ze geconfronteerd met een
groot aantal wettelijke voorschriften. Zoals
door De Vletter werd gesteld [ref.2],
betekent dit dat industrieel milieubeleid
behoort bij goed ondernemerschap, evenals
een financieel beleid, sociaal beleid etc.
Het milieubeleid zal daarbij in eerste
instantie afgestemd zijn op geldende of
binnen afzienbare tijd te verwachten overheidsvoorschriften. Daarnaast dienen ook
situaties die (nog) niet wettelijk geregeld
zijn, maar toch minder gewenst of ongewenst zijn, aandacht te krijgen.
Het is belangrijk het te voeren milieubeleid
te formuleren en vast te leggen bij voorkeur samen met een milieubeleidsplan,
waarin wordt aangegeven wanneer bepaalde maatregelen naar verwachting genomen
zullen worden.
Op deze wijze wordt duidelijkheid geschapen binnen het bedrijf, maar vooral
ook naar buiten in de contacten met
overheid en burgerij.
3.2. Technische maatregelen
Beleid moet worden vertaald in concrete
maatregelen. Milieuverontreiniging door de
industrie zal vooral voorkomen kunnen
worden door technische maatregelen.
In het volgende wordt een globaal overzicht gegeven van de mogelijkheden die
er zijn en hoe die zo goed mogelijk kunnen
worden benut. Verder zullen ook de grenzen
waar een industrie rekening mee dient te
houden, worden aangeroerd.
3.2.1. Mogelijkheden
Beïnvloeding van het milieu treedt op:
- bij de winning van grondstoffen
- bij het produktieproces
- door de produkten zelf tijdens gebruik
of nadat ze gebruikt zijn.
3.2.1.1. Winning van grondstoffen
Karakteristiek probleem is de aantasting
van het landschap. Dikwijls is deze onvermijdelijk. De enige mogelijkheid om
schade te beperken is een zo goed mogelijk
herstel van het landschap nadat de gewenste
grondstoffen zijn verwijderd.

3.2.1.2. Produktieproces
Drie aspecten dienen in het milieubeleid
aandacht te krijgen:

T A B E L I - Capaciteit van
afvalwaterzuiveringsinstallaties van industrieën en instellingen in
Nederland in 1980 (in
inwonerequivalenten}.

a. 'Good housekeeping'
'Good housekeeping' is het meest voor de
hand liggende wat een industrie kan doen.
Door vele kleine en gedetailleerde maatregelen en acties in een bedrijf kan ervoor
worden gezorgd, dat een proces niet meer
verontreiniging veroorzaakt dan strikt
noodzakelijk is. Essentieel hierbij is de juiste
mentaliteit bij de gehele bezetting van
management tot en met operators.
Een van de methoden om de juiste
mentaliteit aan te kweken is een regelmatig
weerkerende instructie om duidelijk te
maken wat de gevolgen zijn van 'bad
housekeeping'. Met name grote industrieën
met een eigen opleidingsapparaat bezitten
voldoende mogelijkheden hieraan aandacht
te schenken. Bij kleine en middelgrote industrieën is dit zeker niet altijd het geval.
Zij zijn aangewezen op opleidingen, die
buiten het eigen bedrijf plaatsvinden. Voor
hoger- en middenkader zijn die er meestal
wel, voor lager kader en bedieningspersoneel zijn die er wellicht onvoldoende,
althans in Nederland. Als het gaat om
veiligheid is die mogelijkheid er wel in het
Veiligheidsinstituut. De vraag is of er wellicht een equivalent op milieugebied moet
komen.

biologisch
fysisch-chcmisch

4.703,000
516.000

847.0(10
104.000

Totaal

5.219.000

951.000

Bedieningsmensen dienen doordrongen te
zijn van de mogelijkheden die zij hebben
om door oplettendheid en discipline de
omvang van verontreinigingen te beperken.
Het melden van extra verontreinigingen
t.g.v storingen, fouten, menselijke vergissingen moet worden gestimuleerd. Straffen
of berispingen bij dergelijke gebeurtenissen
werken averechts.
De bedieningsmensen moeten over voldoende mogelijkheden beschikken om bij
storingen e.d. iets te doen (buffertanks,
stofzuigers om in het riool spoelen te
voorkomen, centrale post voor het melden
van storingen, etc).
b. Behandelen van afvalstoffen
Het behandelen van afvalstoffen, die bij
het produktieproces ontstaan, heeft in de
afgelopen decennia de meeste aandacht
gekregen. Waterverontreiniging werd beperkt door het bouwen van zuiveringsinstallaties. Vele industrieën hebben thans
een biologische zuiveringsinstallatie [bijv.
DSM, zie ref. 3].In andere sectoren, zoals
de metaalindustrie of de olie-industrie,
worden veelal fysisch-chemische zuiveringsprocessen toegepast. Een overzicht ontleend aan [ref. 9], is gegeven in tabel I.
Belangrijk beleidspunt hierbij is of een
industrie zelf zuivert of het afvalwater

In bedrijf

In aanbouw

samen met huishoudelijk afvalwater in een
installatie van de overheid laat behandelen.
In het algemeen, maar er zijn zeker uitzonderingen, heeft zelf zuiveren de voorkeur. De industrie kan meestal goedkoper
geheel op het eigen afvalwater toegespitste
technieken toepassen. Daarbij komt dat veel
industriële processen een levenscyclus
hebben, die kort isvergeleken met de
levensduur van een zuiveringsinstallatie
voor huishoudelijk afvalwater, zodat de
kans groot is dat de zuiverende overheid
op een bepaald moment met een stuk overcapaciteit zit, omdat een proces is vervangen, verbeterd, veranderd of gestopt.
Ook bij de bestrijding van luchtverontreinigingen zijn veel zuiveringsprocessen ontwikkeld, meestal is dit echter niet zo
duidelijk zichtbaar: gasreinigingsinstallaties
als onderdeel van een fabrieksinstallatie
vallen minder op dan een afvalwaterzuiveringsinstallatie.
De verwerking van de overige afvalstoffen,
vaste en vloeibare, is vergeleken met de
andere zeker achtergebleven. Dikwijls zijn
deze stoffen gestort en helaas moet geconstateerd worden, lang niet altijd op een
volgens huidige inzichten verantwoorde
wijze. Hoewel ook hier goede technische
oplossingen zijn gevonden in de afgelopen
jaren, bijv. i.v.m. verbranden van allerlei
soorten afvalstoffen, worden bij een aantal
processen afvalprodukten, met name vaste
afvalstoffen, geproduceerd waarvoor nog
geen goede verwerkingsmethode beschikbaar is.
Gecontroleerd storten is dan de enige
mogelijkheid die overblijft.
Ook hiervoor zijn in de laatste jaren
methoden ontwikkeld en in gebruik genomen waarvan gezegd kan worden, dat
er geen milieuverontreiniging bij optreedt,
zij het dat, zeker zolang een stortplaats in
bedrijf is, een zekere visuele verontreiniging
niet te vermijden is. Helaas moet geconstateerd worden dat het in Nederland nog
niet is gelukt een plaats te vinden waar op
dit moment (nog) niet te verwerken afvalstoffen verantwoord kunnen worden gestort.
Op deze wijze worden minder goede methoden van storten en wellicht illegaal storten
in de hand gewerkt, met alle daaraan
verbonden risico's. Hopelijk zullen deze
problemen door de activiteiten van de
'Commissie Kolfschoten' en de 'Commissie
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TABEL 111 - Energie-budget voor synthetische vezels in G.I/ton.

Hofman' op niet al te lange termijn opgelost kunnen worden.

Polyethyleen
terephthalaat

c. Schone Technologie
Het woord is de laatste jaren te pas en
te onpas gebruikt en lijkt een modewoord
geworden te zijn. Schone technologie lijkt
soms een pas ontdekt wondermiddel ter
voorkoming van milieuverontreiniging door
de industrie waardoor vooral bij niet ingewijden bepaald verkeerde verwachtingen
zijn gewekt. Ten eerste is het verschijnsel
echter niet nieuw, ten tweede zullen niet
alle problemen op deze wijze zijn op te
lossen, zeker niet op korte termijn, al staat
vast dat hier grote mogelijkheden voor
beperking van milieuverontreiniging liggen.
In september 1980 werd in Den Haag een
congres over dit onderwerp georganiseerd
door de Europese Commissie en het
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne [zie ref.4].
Schone technologie werd daar omschreven
[ref. 5] als technologie die:
a. zo weinig mogelijk grondstof gebruikt
b. zo weinig mogelijk gebruik maakt van
energie
c. zo weinig mogelijk afval produceert
d. een zo klein mogelijk effect op het
milieu veroorzaakt.
Duidelijk werd aangetoond dat deze vier
aspecten lang niet altijd met elkaar in
overeenstemming zijn te brengen en elkaar
soms uitsluiten.
Geringe afvalproduktie en gering effect op
het milieu zijn soms alleen maar tegen
extra energiekosten te realiseren. Schone
technologie is overigens niet statisch, maar
is voortdurend in ontwikkeling. Wat nu
schone technologie heet, is over 10 jaren
misschien vuile technologie.
Het streven naar schone technologie is
zeker niet nieuw. Zoals door De Reeder
[ref. 5] werd aangetoond, is er bij de produktie van bulkchemicaliën altijd een sterke
drang geweest, om economische redenen,
naar een zuiniger gebruik van grond- en
hulpstoffen, wat automatisch geringere
afvalproduktie ten gevolge heeft.
TABEL II - Ontwikkeling van hel energieverbruik
bij de NH-j-bereiding uit aardgas.
Stroomcapaciteit Gasverbruik
verbruik
Jaar tonNH-j/dag GJ/ton NH :i * kWh/ton NH :!
1945
150
1950
165
1955
300
I960
360
1965
600
1000
1970
1500
1975
theoretis ch -

50

45

40
3(1

Bovenste verbrandingswaarde.

1150
900
800
750
250
50
20

-

DMT
route

TPA
route

Polypropyleen

Polyacryl onitril
Oude
katalysator

Nieuwe
katalysator

47
2
89

45
2
65

95
18
13

65
17
8

67

Monomeer
Polymerisatie
Spinnen

138
26
40

112
22
40

126

90

48

48

70
15
15

Vezel

204

174

174

138

100

Naphtha
Aardgas
Utilities

Bij de produktie van bulkchemicaliën is het
verschil tussen kostprijs en opbrengstprijs
gering (volgens vele producenten: te gering).
Een kleine verlaging van produktiekosten
per geproduceerde eenheid betekent bij
grote tonnages een aanzienlijke hoeveelheid geld.
Twee voorbeelden zijn gegeven in de tabellen II en lil, waarin resp. voor de produktie
van NH;j en van kunstvezels is aangegeven
hoe onder invloed van economische motieven schone technologie wordt gestimuleerd. [Zie ref. 7 en 8]. In het algemeen zal
gelden dat bij de produktie van bulkgoederen er een economisch motief is voor
schone technologie, dat zijn oorsprong
vindt in de concurrentie tussen diverse
producenten.
Bij kleinere industrieën of bij produkties
van veel kleinere omvang kan dit wel
anders liggen. Vaak gaat het om veel
hogere opbrengstprijzen per eenheid bij een
veel grotere marge. De bittere noodzaak
tot beperken van energie- en grondstoffenverbruik teneinde te kunnen overleven, is
daardoor minder aanwezig.
Hoewel verwacht mag worden dat door het
toepassen van schone technologie nog grote
vorderingen mogelijk zijn, is het uitgesloten
dat zuiveringstechnieken overbodig zouden
worden. Vele industriële activiteiten die nog
tot in lengte van jaren zullen worden uitgevoerd, leveren afvalstoffen die niet op
een of andere manier m.b.v schone technologie kunnen verdwijnen (as en CO2 bij
het stoken van kolen, kernafval uit kerncentrales etc). Ze zullen ook nodig blijven
voor het opruimen van de grote stroom
afval uit huishoudens: huisvuil en huishoudelijk afvalwater, ook al zijn er zeker
mogelijkheden om de hoeveelheden te beperken en de verwerkingsmethoden te perfectioneren.
3.2.1.3. Produkten
Produkten kunnen op twee manieren problemen opleveren:
a. bij gebruik, bijv. doordat ze niet onschadelijk zijn voor mens of milieu
b. na gebruik, bijv. bij verwerken als
afvalstof.
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De industrie is mede onder invloed van
recente wetgeving actief bezig om deze
problemen in kaart te brengen, te minimaliseren en alternatieven te vinden.
Vast staat, dat hier nog veel veranderingen
nodig zijn en dus nog veel werk te doen
is. In feite is dat ook te rangschikken
onder schone technologie.
Problemen die ontstaan na het gebruik van
industriële produkten kunnen worden voorkomen door ervoor te zorgen, dat ze op
verantwoorde wijze opgeruimd kunnen
worden of dat recirculatie mogelijk is.
Hieraan kan nog veel meer aandacht worden geschonken. Het aspect van gemakkelijke recirculatie bij de vervaardiging van
vele industriële produkten begint pas
aaarzelend een rol te spelen.
Bij veel produkten (vooral consumentenprodukten zoals huishoudelijke apparaten,
auto's etc.) zullen geheel nieuwe filosofieën
en technologieën ontwikkeld moeten worden
om recirculeren te vergemakkelijken, waarbij wellicht in een aantal gevallen ook het
consumentengedrag veranderd moet
worden.
3.2.2. Grenzen
Aan technische maatregelen worden ook
grenzen gesteld. Allereerst zijn er vanzelfsprekend de grenzen, opgelegd door de
natuur zelf. We kunnen geen dingen doen
die in strijd zijn met de thermodynamica.
Verder stelt de levende natuur bepaalde
grenzen (ecologie en toxicologie).
Daarnaast zijn er grenzen van technische
aard. Sommige oplossingen kunnen we
niet realiseren omdat de technische mogelijkheden ons (nog) ontbreken (te denken
valt bijv. aan het ontbreken van geschikte
constructiematerialen). De belangrijkste rol
spelen echter de grenzen die de economie
ons stelt. Hierover zou veel te zeggen zijn,
de meeste argumenten zullen echter bekend
zijn. Daarom wordt volstaan met een
enkele opmerking.
Tn de westerse maatschappij kan een industrie alleen voortbestaan bij een zekere
winstgevendheid. Is die er niet, dan zal ze
na kortere of langere tijd moeten stoppen.

526

Mede door de meestal forse concurrentieverhoudingen zal een industrie daarom in
het algemeen ernaar streven te produceren
tegen zo laag mogelijke kosten en zal dus
ook kritisch zijn t.a.v. kosten die gemaakt
moeten worden voor milieubescherming,
die veelal geen financieel rendement opleveren. Overigens ben ik er van overtuigd,
dat geen enkele industrie omwille van
economisch voordeel of werkgelegenheid,
een produktie mag continueren als bepaalde
desastreuze gevolgen vaststaan.
3.3. Onderzoek
Onderzoek speelt een grote rol bij het
zoeken naar oplossingen voor milieuproblemen en dient door de industrie te
worden gestimuleerd. Nieuwe zuiveringstechnieken, nieuwe, veiliger produkten,
schone technologie, zullen alleen gerealiseerd worden na omvangrijke research.
Inventiviteit en creativiteit hebben hier nog
volop kansen.
Belangrijk is de research die de effecten op
mens, flora, fauna en materialen onderzoekt, omdat deze onontbeerlijk is voor het
vaststellen van normen. Vooral t.a.v.
effecten op lange termijn is de kennis vaak
zeer gering.
Er behoort een goede taakverdeling te zijn
tussen de drie soorten researchinstituten:
— industriële laboratoria (in hoofdzaak
gericht op problemen uit het eigen bedrijf)
— gespecialiseerde instituten (TNO, Battelle etc. gericht op problemen van kleinere
bedrijven en multi-sponsored onderzoek)
— universiteiten (nieuwe ontwikkelingen,
fundamenteel werk).

waarin in het algemeen een veel grotere
openheid wordt verlangd in allerlei relaties
(overheid-burger, management-personeel,
ouders-kinderen) een veel grotere openheid
naar overheid en burgers nodig en ook
mogelijk is t.a.v. milieuproblemen, veroorzaakt door de industrie. Burgers hebben er
recht op te weten wat een nabij gelegen
industrie in het milieu loost. Juist geheimzinnigheid leidt tot ongerustheid die soms
totaal onterecht is. Mogelijk zal er bij
grotere openheid in het begin enige 'pijn'
ontstaan als een industrie een meer open
beleid gaat voeren en tot dan toe onbekende
feiten openbaar worden. Op den duur
echter betekent het, dat schaarse middelen
om milieuproblemen te beperken, efficiënter worden benut. Het overleg tussen
industrie en overheid kan namelijk veel
zakelijker worden gevoerd en de inspanning
die nu wordt gedaan, om er achter te komen
welke stoffen door de industrie in het
milieu worden gebracht (oppervlaktewater,
atmosfeer) informatie die soms bij de
industrie zelf aanwezig is, zou aan nuttiger
zaken kunnen worden besteed.
De industrie dient, behalve naar burgerij
en overheid, ook open te zijn naar andere
industrieën. Persoonlijk heb ik ervaren dat
er t.a.v. milieu (evenals t.a.v. veiligheid)
veel bereidheid is informatie uit te wisselen
en elkaar te helpen milieuproblemen op
te lossen.
Zo hebben bijvoorbeeld de Kamers van
Koophandel langs de Rijn, een 'Gewässerschutz Kommission' ingesteld, waar de
industrieën gezamenlijk proberen een bijdrage te leveren aan het saneren van de
lozingen op de Rijn.
4. Milieubeleid van de overheid

Multi-sponsored onderzoek is een uitstekende methode om tegen relatief geringe
kosten onderzoekresultaten te verkrijgen,
die voor meer dan één industrie van belang
zijn. Wellicht zou er nog meer gebruik van
gemaakt kunnen worden.
3.4. Grotere openheid
Bij vele bedrijven is een traditie ontstaan,
waarbij men erg voorzichtig is met het naar
buiten brengen van informatie over het
bedrijf zelf, meestal op grond van concurrentie-overwegingen. Deze voorzichtigheid
wordt dikwijls ook gehanteerd als het gaat
om milieuproblematiek.
Persoonlijk meen ik, dat deze terughoudendheid wat betreft informatieverschaffing
in het algemeen, geen goede zaak is en
mede heeft bijgedragen aan het slechte
imago dat de industrie heeft bij de bevolking en soms ook bij overheidsinstanties.
De vraag doet zich voor of niet bij de
huidige maatschappelijke ontwikkelingen

Het milieubeleid van de overheid wordt
door de industrie voortdurend, meestal
kritisch, gevolgd en ter discussie gesteld.
Uitvoerige beschouwingen zijn in dit kader
overbodig en ook onmogelijk. In het volgende worden slechts enkele aspecten
nader in beschouwing genomen.
4.1. Wetgeving en overheidsvoorschriften
Bij het overheidsbeleid en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving, worden
enkele praktische principes gehanteerd:
- het stil-stand-principe,
- het principe: de vervuiler betaalt,
- het principe van het terugdringen van
de verontreiniging.
Bij de bestrijding van de waterverontreiniging wordt dit terugdringen gerealiseerd
door een 'emissie aanpak' als het gaat om
stoffen van de 'zwarte lijst'. De overheid
vraagt dan gewoonlijk om het toepassen

van de 'beste bestaande technieken'. Voor
andere stoffen (o.a. van de 'grijze lijst')
wordt de 'waterkwaliteitsaanpak' toegepast.
Hierbij worden de 'best uitvoerbare technieken geëist, waarbij economische beschouwingen een rol spelen. De heer
Faassen heeft dit in zijn voordracht uitvoerig besproken.
De industrie heeft in het algemeen deze
principes wel aanvaard, of er in elk geval
mee leren leven. Wel zijn er enkele kanttekeningen te maken.
Zo kan het stil-stand-principe nooit absoluut gehanteerd worden. Dit zou vestiging
van bedrijven op plaatsen waar nooit
industrie was, onmogelijk maken en ook de
realisatie van nieuwe processen met nieuwe
afvalstoffen verhinderen.
Bij wat grotere bedrijven doet zich het
probleem voor hoever de overheid moet
gaan om vast te stellen, of wel de 'best
uitvoerbare technieken' worden toegepast
in de diverse fabrieksonderdelen als alle
afvalwater tenslotte toch een zuivering
ondergaat. De overheid zou vooral dienen
te beoordelen of het effluent na zuivering
voor het oppervlaktewater acceptabel is,
terwijl het bedrijf een zekere vrijheid moet
worden gelaten hoe dat wordt gerealiseerd,
door maatregelen in fabrieken of in de
zuiveringsinstallatie.
Het is van groot belang dat het overheidsbeleid duidelijk is, opdat de industrie weet
wat haar te wachten staat en een bedrijf
de financiële mogelijkheden optimaal kan
benutten.
In industriële kringen is de laatste jaren
ongerustheid ontstaan over de snelheid,
waarmee de wetgeving plaatsvindt. Deze
lijkt soms weinig gecoördineerd en gaat
gepaard met een sterke toeneming van de
formaliteiten bij vergunningsaanvragen en
met een sterke stijging van de kosten.
De Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne en de Wet Milieu Effect Rapportage zijn bedoeld om de coördinatie te
verbeteren. Of dit lukt zal nog moeten
blijken. Enige terughoudendheid bij het
uitvaardigen van nieuwe wetten en bezinning op het bestaande wettelijk instrumentarium lijkt niet overbodig. Op dit
moment dreigt het gevaar dat het werk
verbonden aan de uitvoering van de vele
nieuwe regels, zowel de industrie als het
ambtenarenapparaat, boven het hoofd
groeit.
4.2. Harmonisatie wetgeving
Wetgeving dient zoveel mogelijk geharmoniseerd te zijn: dit geldt met name voor
W.-Europa. Economische belemmeringen
voor het nemen van milieubeschermende
maatregelen worden daardoor verkleind.
De EG is in principe het geschikte orgaan
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voor deze harmonisatie, doch in de praktijk
blijken er veel problemen op te treden. De
regelgeving door de EG verloopt uiterst
traag t.g.v. grote onderlinge meningsverschillen en verschillen in belangen. De
totstandkoming van de Hg-richtlijn heeft
bijv. 6 jaren geduurd en dat is pas de
eerste van een reeks zwarte lijst stoffen.
Verder kunnen de afzonderlijke landen
afwijken van de richtlijn en strengere
normen stellen. Hoewel er begrip voor
bestaat dat lokale omstandigheden eisen
noodzakelijk maken, strenger dan de
EG-richtlijn, dient er toch voor gewaakt
te worden, dat één van de uitgangspunten
van de EG, til. een geharmoniseerde wetgeving die concurrentievervalsing voorkomt,
wordt ondergraven.
4.3. Fasering van maatregelen
Het overheidsbeleid dient er rekening mee
te houden dat milieuhygiënisch slechte
situaties die in de loop van vele jaren zijn
ontstaan, niet altijd op korte termijn opgelost kunnen worden. Fasering is daarom
noodzakelijk. Een in de tijd gefaseerde
terugdringing van milieuverontreiniging is
meestal veel goedkoper doordat de industrie
er geleidelijk aan op kan inspelen. Strenge
eisen op korte termijn realiseren roept vaak
veel weerstanden op (waardoor het vastleggen in voorschriften lang duurt), zodat
een maatregel soms toch pas na verloop
van tijd mogelijk wordt. Het beste is soms
de vijand van het goede.
Wanneer er, zoals de laatste jaren, een
economische teruggang is, dient de noodzaak van maatregelen en het tempo waarin
uitgevoerd, wellicht nader te worden bekeken, vooral ook als het aspect werkgelegenheid wordt meegenomen. Uitvoerige
beschouwingen zijn hieraan gewijd door de
OECD [zie ref. 6]. Overigens zoals reeds
hiervoor opgemerkt: activiteiten waarvan
de schadelijke effecten duidelijk zijn bewezen, mogen niet gecontinueerd worden,
terwille van financieel gewin of terwille
van werkgelegenheid.
4.4. Subsidiebeleid
Bij de ontwikkeling van nieuwe processen
en technieken met het doel het beperken
van verontreiniging, speelt het subsidiebeleid van de overheid uiteraard een grote
rol. Van de overheid mag worden gevraagd
dat ook hier de beperkt beschikbare middelen zo goed mogelijk worden benut.
Belangrijk criterium dient te zijn de effectieve reductie in verontreiniging.
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gerealiseerd, zal een verdere inspanning
door de industrie nodig blijven. Elke onderneming dient daartoe een beleid t.a.v. de
milieuproblematiek vast te stellen en te
formuleren, waarin een zo goed mogelijke
ecologische inpasbaarheid van de activiteiten een belangrijke rol moet spelen.
Technische mogelijkheden moeten zo goed
mogelijk worden uitgebuit en verder worden ontwikkeld door meer onderzoek.
Industrie en overheid hebben hierbij beide
een taak.
Een grotere openheid van de industrie naar
overheid en burgerij kan onbegrip en wantrouwen voorkomen of althans beperken en
kan evenals een zo groot mogelijke samenwerking van bedrijven onderling, helpen
om schaarse middelen zo efficiënt mogelijk
te benutten.
Het overheidsbeleid, waarop het industriële
beleid moet worden afgestemd, dient
duidelijk en gecoördineerd te zijn en maatregelen dienen gefaseerd te worden ingevoerd, opdat de beschikbare middelen aan
geld en mankracht efficiënt worden benut
en het verschil tussen 'best bestaande technieken' en 'best uitvoerbare technieken' zo
klein mogelijk is.
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Ingezonden
Commentaar op het artikel 'Biologische
beoordeling van de waterkwaliteit in
Noord- en Zuid-Holland' van HovenkampObbema, Klapwijk en Landman, H 0 0 15
(nr. 16), 406 - 412, 5 augustus 1982.
Gaarne zou ik enige opmerkingen maken
over het artikel van Hovenkamp-Obbema,
Klapwijk en Landman over biologische
beoordeling van de waterkwaliteit in
Noord- en Zuid-Holland [1].
Om te beginnen wil ik mijn waardering
uitspreken voor de duidelijke wijze waarop
de auteurs de aanpak van de waterkwaliteitsbeoordeling in Noord- en Zuid-Holland
hebben uiteengezet en voor de presentatie
van praktijkgegevens waardoor een discussie over de verschillende beoordelingssystemen mogelijk wordt gemaakt. Ik ben
het echter met een aantal van de gedachten
en conclusies van de auteurs niet eens.
De auteurs stellen in hun inleiding dat het
raamwerk van Caspers en Karbe [2] beter
kan dienen voor de beoordeling van de
totale waterkwaliteit dan de beoordelingssystemen van het IMP-water 1980 - 1984
(verder te noemen: IMP-2). Zij suggereren
dat het IMP-2 als beoordelingsinstrument
hoofdzakelijk de O a /BZV/NH 4 -index gebruikt en aanbeveelt, en vermelden niet
dat deze index in IMP-2 slechts is gehanteerd om een met IMP-1 (1975 - 1979)
vergelijkbare kleurenkaart te krijgen. Dat
de betreffende index niet de pretentie heeft
een goede totale beoordeling van de
waterkwaliteit te geven blijkt onder andere
uit het feit dat IMP-2 ook afzonderlijke
beoordelingsschalen voor 0 2 , BZV, NH 4 ,
fosfaat, zes zware metalen, polycyclische
aromaten, fenolen, gechloreerde koolwaterstoffen, oppervlakte-actieve stoffen en olie
gebruikt voor het in kaartvorm presenteren
van de waterkwaliteit.
Bovendien, en dat is belangrijker, zegt
IMP-2 dat beoordelingssystemen gekoppeld dienen te worden aan kwaliteitsdoelstellingen (hoofdstuk 4, met name
paragraaf 4.6.). Het stelsel van kwaliteitsdoelstellingen is gedifferentieerd: het begint
met de basiskwaliteit en bouwt dan verder
in twee richtingen, één die betrekking heeft
op de functies van water voor de menselijke
samenleving, en één die betrekking heeft
op de bescherming van aquatische levensgemeenschappen. In een dergelijk gedifferentieerd geheel van kwaliteitsdoelstellingen
past een uniform beoordelingssysteem
(zoals bijv. eerdergenoemde index) slecht,
en het IMP beveelt dit dan ook niet aan.

5. Conclusies
Hoewel er reeds een grote reductie van de
milieuverontreiniging door de industrie is

Hovenkamp c.s. gaan er echter van uit dat
het raamwerk van Caspers en Karbe (even-

