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Achtergrondenvanmilieuhygiënische normstelling
vooroppervlaktewater*

worden uitgenodigd met demededeling dat
de voordrachten in H 2 0 worden geplaatst en
dat de overdrukken in de bundels worden
opgenomen.
In tijden van artikelen-schaarste, vooral van
H 2 0 ' s voorgangster 'Water', heeft dit
reservoir van kopij de toenmalige redactie
vaak uit de brand geholpen, zo luidt de overlevering. Bovendien ishet een uiterst
efficiënte manier om de bundels goedkoper
gedrukt te krijgen. Vandaar dus.
Wat de lezingen tijdensdevergaderingen van
NVA en VWN betreft het volgende:
natuurlijk zijn ze niet allemaal zó belangrijk
dat ze alle voor de eeuwigheid bewaard
moeten blijven. Maar wiezal bepalen welke
wel en welke niet gepubliceerd moet
worden?

Inleiding
Normstelling ismensenwerk. Niemand zal
dat ontkennen. Toch verdient deze uitspraak
enige nadere aandacht. Bij de roep om
'onderbouwing', 'hard maken' en 'wetenschappelijke argumentatie' klinkt vaak een
ondertoon mee die suggereert dat
milieuhygiënische normstelling een soort
mechanisch proces zou (moeten) zijn.
Normstelling blijkt in de praktijk een proces
tezijn waarin het menselijke element inalzijn
facetten een belangrijke rol speelt.

Dat Salomons-oordeel isnu toebedeeld aan
de programmacommissie die de desbetreffende vergadering heeft voorbereid. En
intussen kan ineen samenvattingvan hooguit
één pagina H 2 0 - dat iscirca 1.000woorden
—het belangrijkste 'nieuws' uit zo'n
vergadering op korte termijn worden
geplaatst.
Tenslotte
Het was verleidelijk om ineen 'ten geleide'
bij dit artikeltje uit te leggen, wat de eindredacteur heeft bewogen deze hartekreten
aan het papier toe te vertrouwen. Dat leek
wat overdreven, want elk artikel heeft wel
een achtergrond die als 'ten geleide'
verwoord kan worden. Daarom geen 'tot
besluit' of 'slotconclusie' of zoiets, doch
slechts de mededeling dat de economische
toestand dezer dagen de exploitatie van dit
blad noopt tot een voorzichtiger redactiebeleid. Dat iseen eufemisme voor: er is
minder ruimte beschikbaar, het aanbod van
artikelen neemt bepaald niet af, integendeel,
en gelukkig maar. Daarom iseen kritisch
redactiebeleid nodig.
Menig auteur in spe vraagt de eindredactie
dan: hoe moet mijn artikel eruit zien, om
snel, liefst gisteren, geplaatst teworden? Het
antwoord luidt: neem deeerste alineavandit
artikel ter harte en H 2 0 voorspelt u een
spoedige plaatsing.
NB: Een lijst met gedetailleerde aanbevelingen voor H 2 0-auteurs is beschikbaar
bij de eindredactie.
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Niet alleen kennis en logica, maar ook
onberedeneerde inzichten, voorkeuren,
waarden, en zelfs karaktereigenschappen,
beïnvloeden het proces en het resultaat. Dat
komt gedeeltelijk doordat er geen vaste
regelsvoor normstelling zijn, maar een
belangrijke oorzaak isook dat —zoals
verderop uiteengezet zal worden - het doen
van keuzen, dushethanteren van voorkeuren
en waarden, inherent isaan normstelling.
Anders gezegd: het volledige proces van
normstelling kan niet door een computerprogramma worden uitgevoerd, evenmin als
een verhogingofverlagingvande inkomstenbelasting door zo'n programma kan worden
bepaald. De input van het programma wordt
door menselijke keuze bepaald en de output
wordt weer door mensen gebruikt.
De opmerking dat normstelling mensenwerk
is, houdt geen diskwalificatie in. In het
hiernavolgende zaliktrachten duidelijk te
maken dat de aanwezigheid van het
menselijke element noodzakelijk is (er
moeten keuzen gemaakt worden) anderzijds
onvermijdelijk, hetgeeninhoudt datmen met
onvolkomenheden zalmoeten leven. Een
norm kan daarom nooit het karakter van een
natuurwet hebben.
Het proces van milieuhygiënische normstelling zoalszich dat in de praktijk afspeelt,
kan schematisch in vijf fasen worden weergegeven:
1. Het constateren van ongewenste
verschijnselen.
2. Voorlopige vaststelling van de oorzaak.
3. Nader wetenschappelijk onderzoek.
4. Voorstellen van normen door deskundigen.
5. Beleidsbeslissing.
* Dit artikel isgeschreven op basisvan een voordracht,
gehouden tijdens de NVA-najaarsvergadering op
11 november 1982.Hetstramien isaangehouden,maarde
tekst isuitgebreid en hier en daar aangepast.

In afzonderlijke gevallen worden deze fasen
volgenseen groteverscheidenheid aanwegen
doorlopen. Er zijn gevallen waarin een fase
wordt overgeslagen, waarin fasen in een
andere volgorde dan de bovenstaande
worden doorlopen, waarin herhaling van het
gehele proces of gedeelten daarvan optreedt,
enzovoorts. Het schema dient daarom meer
alseen 'kapstok' voor bespreking dan alseen
exact model van de werkelijkheid.
Op de vraag of normstellingzou moeten
verlopen zoals hier geschetst (met andere
woorden: of de praktijk van de normstelling
een ideaal model benadert) zalik aan het
eind van dit artikel ingaan.
Fase 1
De bespreking van deze fase - het constateren van ongewenste verschijnselen —zou ik
willen inleiden met de volgende stelling:
'Intuïtie kan niet vervangen worden door
wetenschappelijke analyse'.
Enige voorbeelden van ongewenste verschijnselen die intuïtief alszodanig worden
aangemerkt zijn:
— vissterfte;
—milieuvreemde stoffen in drinkwater;
—stinkend oppervlaktewater;
—uitsterven van planten en dieren;
—algenmassa's in oppervlaktewater;
—schade aan tuinbouw door ongeschikt
sproeiwater.
De stelling geeft de essentie van fase 1 weer:
de menselijke intuïtie iseen noodzakelijk
bestanddeel in het vaststellen van ongewenst
te achten verschijnselen in het milieu. Deze
intuïtie geeft ook vaak het eerste signaal dat
erietsaan de hand is.Intuïtie- datwilzeggen
inzicht in een situatie gebaseerd op deels
onbewust aanwezige kennis en waarden - is
in deze eerste fase van het normstellingsprocesnoodzakelijk omdat zeintegraal werkt
en daardoor niet apriori bestanddelen of
aspecten van de beschouwde situatie uitsluit,
hetgeen bijwetenschappelijk onderzoek juist
wel gebeurt.
Let wel: ik beweer niet dat intuïtie in alle
gevallen voldoende isomeensituatievolledig
in te schatten. Het werkelijkheidsbeeld van
de intuïtie kan opvele punten onvolledigof
zelfs onjuist zijn; het isimmers beperkt door
de ervaringen, kennis en waardenstelsels van
de persoon of personen die zich dat beeld
vormen. Met name zalintuïtie onvoldoende
signalen geven bijverschijnselen die moeilijk
direct waarneembaar of voorstelbaar zijn
(bijv. C0 2 -gehalte van de atmosfeer) of die
een geleidelijke ontwikkeling in de tijd
betreffen (bijv. verslechtering van de waterkwaliteit over een periode van tientallen
jaren). Wetenschappelijke analyse - die,in
tegenstelling tot intuïtie, door opzettelijke
beperking van het aantal beschouwde
aspecten diep kan doordringen in de
werkelijkheid - isdaarom noodzakelijk om
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het intuïtieve beeld te corrigeren en aan te
vullen. Een en ander komt in de volgende
twee fasen aan de orde.
Gegeven het feit dat intuïtie een belangrijke
rol speelt in de eerste fase van normstelling
(overigens komt het na deze eerste fase lang
niet altijd tot normen!) lijkt het verstandig
om te proberen dat verschijnsel steeds weer
te herkennen en- door correctie en aanvulling —bij te stellen tot een steeds beter
instrument van eerste inschatting.
Fase 2
Voor fase 2- voorlopige vaststelling van de
oorzaak - isde volgende stelling van belang:
'Mensen hebben deneigingomoorzaken van
ongewenste milieuverschijnselen te vereenvoudigen en te schematiseren'.
Deze neiging heeft om te beginnen enige
slechte gevolgen. Een daarvan ishet risico
van een onevenredige nadruk op bepaalde
oorzaken van milieu-effecten en een te
geringe belangstelling voor andere. Het
proces werkt ongeveer alsvolgt. Een
ingewikkelde situatie wordt samengevat in
een beperkt aantal globale categorieën die
gemakkelijk te hanteren, maar niet gelijkwaardig behoeven te zijn. Vervolgens krijgt,
min of meer toevallig, één van deze
categorieën veel aandacht. Deze toestand
wordt vastgelegd door een proces van zelfversterking en zelfreferentie, en tenslotte
wordt de betreffende categorie, alspars pro
toto, de enige aanduiding voor het
oorspronkelijke veel meer omvattende
probleem.
Deze gangvanzaken heeft zichheel duidelijk
voorgedaan bij de verontreiniging van de
Rijn zoalsdieindepersbehandeld wordt. De
verontreiniging van de Rijn iseen veelomvattend geheel van lozingen van
duizenden stoffen in verschillende hoeveelheden op een groot aantal plaatsen met
verschillende effecten. In de internationale
onderhandelingen in het begin van de
zeventiger jaren werd deze verscheidenheid
in drie categorieën ingedeeld: chemische
verontreiniging, thermische verontreiniging
en verontreiniging met zout; de eerste
categorie werd nog ingedeeld instoffen van
de zwarte, de grijze en (oorspronkelijk) de
beige lijst. Door verschillende omstandigheden —diehiernunietterzakedoen- kwam
langzamerhand metnameindepolitiek ende
pers zeer veel aandacht te liggen bijéén van
deze categorieën, namelijk het zout. Dit
leidde ertoe dat dikwijls de verontreiniging
van de Rijn werd geïdentificeerd met het
zoutprobleem, terwijl stoffen uit de groep
van de 'chemische' verontreiniging in feite
veel belangrijker waren (en zijn): denk bijv.
aandefosfaten enaanmilieuvreemde stoffen.
Aan vereenvoudiging en schematisering zit
echter ook een goede kant. Ze maken het

mogelijk milieuverschijnselen en hun
oorzaken in eerste aanleg te 'plaatsen' en te
vermijden dat belangrijke categorieën
vergeten worden. Daarvoor ishet wel nodig
dat goede, gemakkelijk te onthouden maar
complete schema's beschikbaar zijn. Twee
daarvan, die niet erg origineel, maar wel
fundamenteel zijn, wil ik hier weergeven.
Het eerste schema betreft de drie wijzen
waarop menselijke handelingen het milieu
beïnvloeden. Dit zijn:
1. Directe beïnvloeding van soorten door
oogsten, jagen, vissen,enz. Hierbij kan ook
gerekend worden het introduceren van
nieuwe soorten.
2. Morfologische veranderingen van een
gebied. Bijvoorbeeld waterstaatkundige
ingrepen zoals afdammen, reguleren,
kanaliseren, enz.
3. Verontreiniging, dat wilzeggen het
brengen van (afval)stoffen inhetmilieu (bijv.
oppervlaktewater) op een zodanige wijze dat
ze zich (kunnen) verspreiden.
Voor een verdere uitwerking van deze drie
groepen van beïnvloeding, met name voor
hun effecten op aquatische ecosystemen,
verwijs ik naar bijlage A van het IMP-water
1980- 1984.Het belang van dit schema is
vooral dat het in de wereld van het
waterbeheer, die voor wat betreft milieuproblemen in sterke mate op de verontreiniging isgericht, de aandacht ook richt op
die twee andere vormen van beïnvloeding.
Een voorbeeld isdezalmindeRijn. Wanneer
men de oorzaken van de teruggang van deze
vissoort wil aanwijzen zalmen niet alleen in
de hoek van de verontreiniging moeten
zoeken, maar ook in die van de morfologische veranderingen aan het rivierstelsel
(afdamming van zijriviertjes bovenstrooms)
en die van overbevissing.
Het tweede schema betreft de twee hoofdtypen van werking van stoffen die in het
milieu worden gebracht, namelijk:
1. Effecten door giftige werking van stoffen.
2. Effecten door ecologische werking van
stoffen.
Dikwijls ziet men dat alleen de eerstgenoemde categorie bijeen oppervlakkige
beoordeling van verontreiniging een rol
speelt. Het weinig giftig zijn van stoffen
wordt nogal eens alsargument gebruikt om
de ernst van bepaalde vormen van verontreiniging te bagatelliseren. Bijvoorbeeld:
'fosfaat isgeen giftige stof en kan dus
eigenlijk niet alseen groot probleem worden
gezien'. Ook alsstoffen niet giftig zijn,
kunnen ze echter door ingrijpen in
ecologische processenzeernadelige gevolgen
hebben, zoals in het geval van fosfaat
duidelijk blijkt.
Ter vermijding van misverstanden moet wel

worden opgemerkt dat de term 'ecologische
werking' een korte uitdrukking isvoor:
'beïnvloeding van ecologische processen
anders dan door rechtstreekse giftige
werking op individuele organismen'. Met
andere woorden: ook een giftige werkingzal
meestal ecologische consequenties hebben;
het verschil ligt niet in de uiteindelijke
gevolgen, maar in het werkingsprincipe.
Fase 3
De derde fase van het normstellingsproces
betreft: nader wetenschappelijk onderzoek.
De volgende stellingwilikdaarbijtoelichten:
'De smaak van de onderzoeker bepaalt aard
en richting van het onderzoek'.
Na de intuïtieve herkenning van ongewenste
verschijnselen (fase 1)en de eerste globale
vaststelling van de oorzaak (fase 2),volgt
bijna altijd een nadere wetenschappelijke
analyse van het probleem.Zelden wordt deze
analyse echter volgens vaste regels uitgevoerd. De gedachte dat normstelling
mensenwerk is,komt hier volledig tot haar
recht. In sommige gevallen vindt uitgebreid
onderzoek van een probleem plaats,in
andere gevallen isde analyse zeer beperkt.
Soms ligt zeer veel nadruk op een aantal
aspecten van het probleem terwijl andere
worden verwaarloosd. Coördinatie van
onderzoek heeft indepraktijk meestal weinig
succes. Onderzoekers en instituten laten zich
maar in beperkte mate sturen of aan regels
binden en bepalen volgenseigenvoorkeur en
smaak wat wel en wat niet onderzocht wordt.
Hoe chaotisch het beeld ook lijkt (misschien
overdrijf ik wel wat), toch heeft al deze
wanorde minstens één zeer positief effect,
namelijk het 'uitwaaieren' van onderzoek op
een min of meer willekeurige manier. Dit
verschijnsel voorkomt dattelangsystematisch
in een verkeerde richting wordt gezocht. Het
levert ook vaak onverwachte en niet te
voorspellen inzichten op in milieuproblemen, ook buiten het oorspronkelijke
probleemveld. Een voorbeeld van zo'n uitwaaieren isdat, onder andere door nieuwsgierigheid van onderzoekers, niet alleen
stoffen die in de praktijk al tot milieuproblemen hebben geleid (bijv. kwik)
worden onderzocht, maar dat ook andere,
verwante stoffen (bijv. zware metalen) aan
onderzoek worden onderworpen. Dit verschijnsel maakt het mogelijk om, alvóórzich
concrete problemen voordoen, normvoorstellen te formuleren.
Het zal duidelijk zijn dat ik niet wil pleiten
voor een volstrekte ordeloosheid in op
toepassing gerichtonderzoek. Ikvindweldat
beleidsinstanties moeten oppassen voor een
te dirigistische opstelling: onderzoekers
moeten in redelijke mate instaat worden
gesteld hun eigen intuïtie bij het kiezen van
een wegtevolgen.Welmagnadrukkelijk van
onderzoekers worden gevraagd datzezichop
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de hoogte stellen van de actuele beleidsproblemen, zodatzedaarmethun onderzoek
op kunnen inspelen.
Eén voorbeeld van verschil in smaak bij
onderzoekers wil ik nogwat uitwerken. Het
betreft de voorkeur voor analytisch,
respectievelijk synthetisch onderzoek.
Analytisch onderzoek iserop gericht,
onderdelen uiteengrotergeheeltelichten en
deze nauwkeurig, indetail, te bestuderen;
een voorbeeld isonderzoek betreffende de
toxiciteit van een stof voor één bepaalde
vissoort. Synthetisch onderzoek daarentegen
heeft wat minder betrekking op details enis
erop gericht, het gedrag van een systeem als
geheel, zij het in grote lijnen, te bestuderen;
een voorbeeld isecologisch veldonderzoek
aan een bepaald oppervlaktewater. Vanzelfsprekend iser een geleidelijke overgang
tussen de analytische en de synthetische
benadering; bovendien vullen zeelkaar aan.
Zolang er een evenwicht isin de mate waarin
onderzoekers de éne of de andere kant
opgaan (op grond van individuele, persoonlijke voorkeur) iser geen probleem. Men
moet echter oppassen voor eenzijdigheid;
men heeft wel eens de neiging om de
analytische benadering vanwege haar grotere
precisie alsde meest wetenschappelijke van
de twee te beschouwen; daarvoor bestaat
echter mijns inziens geen reden.
De moderne bruggenbouwers tussen analyse
en synthese zijn degenen die (wiskundige)
modellen van bijvoorbeeld aquatische
ecosystemen maken en toepassen. Door
analytisch onderzoek verkregen gegevens
worden na inbouw ineen model getoetst aan
de werking van het geheel,waarover door
synthetisch onderzoek informatie is
verkregen.
Een andermenselijk aspectvandezefasevan
normstelling ishet dilemma van de onderzoeker om öf alsdeskundige zekerheid aan
derden (bijv. beleidsmakers) te bieden, öf als
wetenschapper twijfel te tonen ten aanzien
van waarnemingen, hypothesen en theorieën.
Beide houdingen (meestal waarschijnlijk
onbewust aangenomen) kunnen irritatie bij
derden opwekken. De zekerheid, omdat die
alsarrogantie, respectievelijk aanzet tot
technocratie kan worden opgevat, de twijfel,
omdat mensen de neiging hebben om in
zwart-wit tegenstellingen te denken, en dus
'ja' of een 'neen' willen horen. Voor dit
dilemma bestaat geen oplossing;voor de
onderzoeker ishetvanbelang,zichbewust te
zijn van het verschijnsel en in ieder
afzonderlijk geval na te gaan wat de meest
gepaste opstelling is.
Fase 4
De vierde fase van het proces van normstelling houdt in dat deskundigen een
voorstel voor normen doen. Men zou deze
fase ook de normstelling inengezin kunnen
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noemen. Van de vijf fasen zijn de eerste drie
immers voorbereidend en isde laatste fase
een formele bekrachtiging. Het creatieve
ogenblik isde vierde fase. Daarom geldt
vooral ten aanzien van de vierde fase de
uitspraak:
'Normstelling iskeuze op grond van kennis'.
Dit isook de centrale boodschap van mijn
betoog. Normstellingisinhaardiepste wezen
niet het resultaat van de werkingvan natuurwetten, maar de bewuste keuze van mensen
om iets wel of niet te doen, toe te staan, te
aanvaarden. Milieuhygiënische normstelling
dient daarnaast ook de pretentie te hebben,
beredeneerd te zijn, dat wilzeggen plaats te
vinden op grond van zoveel mogelijk
kwantitatief uitgedrukte kennis van het
betreffende onderwerp.
Nu wil ik ten aanzien van het gebruik van
kennis geen misverstanden laten bestaan. Er
kan géén regel gegeven worden voor de
hoeveelheid kennis die minimaal noodzakelijk isom op een verantwoorde manier
normen te stellen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen dat het stellen van een
norm gewenst is,ook wanneer (of zelfs
omdat) slechts uiterst weinig omtrent het
betreffende probleem bekend is.Dit geval
doet zich in de sfeer van water onder andere
voor bij lozingen van milieuvreemde,
moeilijk afbreekbare stoffen. Het beperkte,
maar zeer belangrijke gegeven dat deze
stoffen, eenmaal geloosd, inhet (zee)water
aanwezig blijven, gecombineerd met de
verwachting dat problemen die DDT, drins,
PCB's e.d in het verleden hebben veroorzaakt zich met deze stoffen zullen herhalen,
maakt het wenselijk, strenge emissienormen
(eventueel zelfsgelijk aan nul) testellen,ook
al iser van de stoffen zelf verder weinig
bekend.
Toch is het wenselijk om de wetenschappelijke basis voor de normen zo stevig mogelijk
te maken. In dat verband spreekt men wel
van het 'hard' maken van de norm. Mij lijkt
dat, ook gezien de boven gegeven definitie
van normstelling, een onjuist gebruik van de
term 'hard'. Deze term zou meer betrekking
moeten hebben op het aspect 'keuze', in die
zin dat de vastberadenheid van degenen die
kiezen tot uiting komt in de status van de
norm. Bijvoorbeeld: een norm met een
wettelijke status iszeer 'hard', een norm met
een indicatieve status (bijv. ineen IMP)is
minder hard, enz. Voor de grootte van de
kennisbasis zou men beter andere termen
kunnen gebruiken, bijvoorbeeld: goed
beargumenteerd, slecht onderbouwd, uitgebreid beredeneerd, enz.
De redenen voor een zo goed mogelijke
onderbouwing van milieuhygiënische
normen zijn vooral:
1. de grondslag voor de keuze (ook voor de
toekomst) zo breed mogelijk toegankelijk te

maken, respectievelijk zomin mogelijk
subjectief;
2. latere bijstelling van normen
gemakkelijker kunnen beredeneren;
3. fluctuaties in niveau van normstelling als
gevolg van veranderde wetenschappelijke
inzichten zoveel mogelijk beperken
(fluctuaties alsgevolg van veranderde
weging,dusandere keuzen,kunnen daardoor
natuurlijk niet beperkt worden).
Een bijzonder aspect bijde milieuhygiënische
normstelling isde noodzaak, respectievelijk
gewenstheid om aan de natuurlijke toestand
van het milieu (bijv. oppervlaktewater) te
refereren. Vooral bij de kwaliteitsnormen is
dit een belangrijk gegeven. Het verzamelen
van kennis zal daarom in eerste instantie
daarop betrekking moeten hebben.
De term 'kennis' heeft overigens niet alleen
betrekking op de milieu-effecten van
lozingen e.d., maar ook op de herkomst van
verontreiniging, opdewijzevanontstaan van
afvalwater, op de mogelijkheden van
zuivering, op financieel-economische
aspecten van het voorkómen van verontreiniging, enz. In het hiernavolgende zalik
gemakshalve twee categorieën van kennis
onderscheiden, namelijk de 'milieukennis'
(inclusief kennis van emissies, afvalwaterzuivering e.d.) en de'kostenkennis' (inclusief
kennis van bedrijfstakken e.d.).
Een veel voorkomend verschijnsel iseen
'scheve' benutting van kennis, dat wilzeggen
het aangeven van de milieu-kennis, niet of
slechts zeer summier aangeven van de
kostenkennis,envervolgenstotdekeuzevan
een normkomen.Dergelijkescheve benutting
hoeft niet per se te leiden tot een 'scheve'
norm; degene die de norm voorstelt heeft
immers meestal weleen eigen idee over de
niet expliciet genoemde aspecten en dat kan
zeer evenwichtig zijn. Het gevolg isechter
vaak toch dat denormen verschillend kunnen
uitvallen al naar gelang wieze voorstelt,
zonder dat op het eerste oog duidelijk iswat
daarvan de oorzaak is.Een voorbeeld isde
normstelling voor het zuurstofgehalte van
oppervlaktewater door respectievelijk deskundigen van de EIFAC (European Inland
Fisheries Advisory Commission) en de
opstellers van het IMP 1980- 1984. Beide
groepen zijn van ongeveer dezelfde kennis
over milieu-effecten uitgegaan, namelijk - in
vereenvoudigde vorm - de tabel zoalsdie in
een publikatie van de EIFAC* wordt
gegeven. Noch de EIFAC-deskundigen,
noch de opstellers van het IMP geven echter
expliciet aan wat er op de andere kant van de
weegschaal heeft gelegen (kosten e.d.). De
resultaten, dat wilzeggen de voorgestelde
normen, zijn in elk geval verschillend. In
tabel Izijn degegevens uitgenoemde tabel
(in een ietsveranderde rangschikking) en de
gekozen normen opgenomen.
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TABEL I.
1. Gegevens uittabel 6.1 van EIFAC-publikatie*
De hieronder genoemde effecten, respectievelijk
beïnvloeding van hieronder genoemde levensfuncties,
treden op bij gehalten opgeloste zuurstof die gelijk zijn
aan. of lager zijn dan, de in de rechterkolom gegeven
waarde.
Zuurstof
(mg/liter)
- migratie stroomopwaarts (Alosa sapidissima)
2
- overleven jonge en volwassen vissen > 1 dag
3
- groei van jonge karper (Cyprinus carpio)
3
- reductie groei jonge vissen 2(1%
4
- vruchtbaarheid, uitkomen van eieren,
overleven van larven
5
- groei van larven
5
- reductie van kruissnelheid 10%
5
- migratie stroomopwaarts van zalm
(Oncorhynchus spp. en Salmosalar)
5
- schoolgedrag (Alosa sapidissima)
5
- zoeken van beschutting
(Stizostedium vitreum)
n
- reductie in gewicht pas uitgekomen larven 10%
7
2. Normen voorgesteld door EIFA C-deskundigen
- voor wateren met 'karperachtigen'
- voor wateren met 'zalmachtigen'
3. Normen in IMP-water 1980-1984 enin AMvB
- voor alle wateren (basiskwaliteit)
- voor wateren met 'karperachtigen'
(aangewezen)
- voorwateren met 'zalmachtigen' (aangewezen)

2
5

5
6
7

* J. S. Alabaster en R. Lloyd (eds.): 'Water quality
criteria for freshwater fish', hoofdstuk 6 'Dissolved
oxygen', tabel 6.1 Butterworths, London. 1980.
ISBN 0408 106735.
Dit hoofdstuk iseen aangepaste versie van EIFAC Tech.
Pap. 19. 1973.

Het isduidelijk dat de keuze van de EIFACdeskundigen anders (minder streng) is
uitgevallen dan die van de IMP-opstellers.
Kennelijk hebben bij de eerstgenoemden de
kosten-overwegingen veel zwaarder, respectievelijk demilieu-overwegingen veel minder
zwaar gewogen dan bij de laatstgenoemden.
De denkprocessen inhetmaken vande keuze
zijn echter niet (of slechts ten dele) expliciet
gemaakt. Daardoor lijkt het alsof minstens
een van de twee groepen een fout heeft
gemaakt. Uit het voorgaande zal echter
duidelijk zijn dat dergelijke verschillen niet
het gevolg zijn van het maken van fouten,
maar van verschillen inweging van milieu en
kosten. Men kan dan ook niet zeggen dat de
ene of de andere norm 'juist' is,men kan wel
zeggen dat men het ermeeeensisofniet,met
andere woorden dat men milieu enerzijds en
kosten anderzijds op dezelfde manier laat
wegen alsdegenen die de normen hebben
voorgesteld.
Fase 5
In de vijfde fase tenslotte wordt het proces
van normstelling formeel afgesloten en
bekrachtigd met een beleidsbeslissing. Deze
kan de vorm aannemen van een wet, een
algemene maatregel van bestuur, een
provinciale of gemeentelijke verordening,
een indicatieve norm, bijv. in een IMP of een

waterkwaliteitsplan, een richtlijn, enz.
Ik wil hier niet ingaan op de procedures die
bij het formele vastleggen van normen
gevolgd kunnen ofmoeten worden. Evenmin
wil ik nagaan welke redenen er zouden
kunnen zijn om een norm welof niet een
wettelijke status te geven, hoe de relaties
zouden moeten zijn tussen internationale
(bijv. EG-) normen en nationale normen.
Ik wil hier slechts kort de volgende stelling
toelichten:
'De strengheid van milieunormen iseen
maatstaf voor de bereidheid van de
maatschappij om het milieu te beschermen'.
Zodra een norm definitief gesteld is,iszijzelf
als het ware een wetenschappelijk gegeven
geworden dat informatie geeft: dezekeerniet
over detoestand vanhetmilieu,maaroverde
houding van de maatschappij. De norm is
immers door keuze tot stand gekomen en
geeft dus inzicht in het gewicht dat de
'kiezers' (niet perseindezinvande Kieswet)
aan de belangen van het milieu, respectievelijk aan het kostenaspect toekennen. Een
maatschappij die door haar normen (of door
het ontbreken van normen) toestaat dat het
milieu op grote schaal wordt verontreinigd,
laat kennelijk (korte-termijn) economische
belangen zwaarder wegen dan milieubelangen. Een dergelijke constatering lijkt
een beetje op het intrappen van een open
deur. Toch ishet dat niet. Algemene beleidsuitspraken over het milieu spreken namelijk
vaak een andere taal dan de daden (daarbij
inbegrepen de normen). Een norm geeft dus
een interessante kwantitatieve maatstaf voor
dewerkelijkebereidheidvande maatschappij
om het milieu te beschermen.

schappelijke bezigheid, zou vastere voet
moeten krijgen.
Op de tweede plaats mag men normstelling
niet als doel in zich opvatten. Milieubeleid is
veel méér dan normstelling; normen zijn
slechts een kwantificerend hulpmiddel.
Anderzijds isde koudwatervrees voor
normen in sommige kringen niet terecht.
Geen normen stellen betekent: jezelf niet
blootgeven. In de praktijk blijkt het proces
van normstelling tot veel discussies te leiden
die zeer verhelderend zijn doordat standpunten expliciet gemaakt moeten worden.
Dan blijkt vaak dat mensen die het in
woorden met elkaar eens leken te zijn, toch
geheel andere gewichten aan de verschillende
belangen toekennen, ofook het omgekeerde.
Daarbij isnaar mijnweten tot nudezaak van
het milieu nietverzwakt tenopzichtevan een
vroegere, normloze toestand. Dus: verdere
ontwikkeling van milieuhygiënische normen
isgewenst, mits ze niet alsdoel,maar als
hulpmiddel worden gezien en mits men zich
realiseert dat niet het gehele milieubeleid in
normen te vertalen is.
Tenslotte zal het van belang zijn om, meer
dan dat in het verleden isgebeurd, de vulling
van de keuze-weegschaal aan beide kanten
goed te verzorgen. Het gaat er daarbij meer
om, dat wat er aan kennis isook expliciet en
overzichtelijk weer te geven (zowel aan de
milieu- als aan de kostenkant), dan om veel
meer onderzoek tedoen.De kunstzalzijn om
bij de presentatie van nonnen enerzijds
voldoende informatie te geven, anderzijds
niet zoveel detailstevermelden datmen door
de bomen het bos niet meer kan zien.

• •
Wat valt eraande praktijk vandenormstelling te verbeteren?
In het voorafgaande iseen aantal impressies
gegeven van de wijze waarop normstelling
voor oppervlaktewater verloopt. Hier en
daar zijn suggesties gedaan in de richting van
een ideale normstelling. Ik geloof echter dat
het niet zinvol zou zijn om een soort
reglement voor milieuhygiënische normstelling te maken. Daarvoor isde stof te
gevarieerd en te gecompliceerd, isde wetenschappelijke situatie teweinigstuurbaar enis
de bestuurlijke situatie te ingewikkeld.
Wel ishet,denk ik,nuttigaantegeven welke
aspecten in de toekomst meer aandacht
verdienen.
Van groot belang isallereerst dat alle
betrokkenen er zich beter van bewust zijn
hoe normen tot stand komen, uit welke
onderdelen normstelling bestaat, enz. Het in
dit betoog gegeven stramien van vijf fasen
kan daarbij een houvast bieden. Vooral de
centrale gedachte - 'normstelling iskeuze op
grond van kennis' - tegenover het idee van
normstelling alseen grotendeels weten-
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