
Om de belasting van het milieu in de komende vijftig jaar met een 

kwart tot eentiende van het huidige niveau terug te dringen, zijn 

verdergaande innovatieve verbeteringen van productietechnieken 

vereist. Voor de samenleving, het bedrijfsleven en de overheid be

tekent dit veranderingsprocessen op economisch, sociaal en maat

schappelijk terrein. Eco-efficientie vraagt om maatschappelijk 

draagvlak. Bedrijven zullen hun bedrijfsstrategie ten aanzien van 

het milieu moeten wijzigen. De overheid zal stimulansen moeten 

creeren voor bedrijven om hun concurrentiepositie te verbeteren 

en te komen tot hogere eco-efficientie. 

H 
ct tot stand 

brcngcn van 

duurzame 

ontwikkeling 

is ccn cnormc maatschap· 

pcliJkc uitdaging Hct hc

tekent dat we in cen paar 

decennia 111oetcn lcrcn 0111 

van productcn tc vcrho

gcn. De 111ccstc pogingen 

richten zich op incremen

telc milieuvcrbeteringcn 

van bestaandc proce-,scn, 

producten en dicn<;ten op 

opcrationecl niveau. Dcze 

optimalisaties lcidcn vaak 

vee! dhui'ntcr 0111 te gaan tot aanzienlijke voortgang 

met encrgic en grond<;tot- in de eerste <>tadia van de 

len. Volgcn<; somm1gc proces- en productontwik-

schattingcn moct de bela<>- keling, omdat dan vooral 

ting van hct milieu de ko- Proj.dr. /acqueli11e Cramer de laaghangcndc vruchten 

mcndc vijttig jaar worden terugge- kunnen worden gcplukt. ,'-.1aar daarna 

hracht tot gcmiddcld eenticnde van de 

hu1digc niveaus, dat wil zcggen met 

ccn factor 10.' AI, <;tap in de goede 

richting sprekcn andere auteur-; over 

hct hchalcn van ccn cco-clliciency met 

ccn tactor 4.' 

Stappcn zijn a! gczct binnen de indll',

tnc om de gemiddcldc cco-cllicicncy 

Cl lV ~ s 'l7 

lcidcn dergclijkc optimalisaties tot mar

ginalcre milicuverbeteringcn die moei

lijk doorgevoerd kunnen worden en 

hovcndicn rclatid duur zijn. 1 

Om ecn reductic met ecn be tor 1 () te 

hcrcikcn zoals hicrhovcn gc<;teld. zijn 

verdergaandc. innovatieve vcrhctcrin-
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gen van bestaande productietechnieken 

vereist. Hoe we de daarvoor benodigde 

veranderingsprocessen binnen het be

drijfsleven van de grand kunnen krij

gen, vormt de kern van deze bijdrage. 

Naar verdergaande 
milieuverbeteringen 
De milieuwinst die met cen dergelijke 

optimalisatie van de bestaande produc

tie en producten kan worden gcboekt, 

moet zekcr niet worden gebagatelli

seerd. Aanvankelijk lag bij dergelijke 

stapsgewijze milieuverbcteringen in de 

jaren zcventig de nadruk bijna uitslui

tend op curatieve maatrc-

producten en diensten uit milieuoog

punt fundamenteler te verbeteren, a]., 

ze helemaal nog geen ervaring hebben 

opgebouwd op milicugebied. Wat dat 

betreft kan het tot stand brengen van 

duurzame ontwikkeling worden be

schouwd als cen continu leerproccs. De 

uitdaging is nu om dit lcerproces in cen 

nog eco-efficicntere richting - met nog 

minder gebruik van cnergie en grond

stoffen- te stimuleren. Hoe bereiken we 

zulke ingrijpende verandcringenJ 

Crofweg zijn er twce mogelijkheden. 

a. verdergaande vernieuwing van be

staande processen, producten of dien-

<;ten 

gelen door toepassing van 

end-of-Jllpe tcchnieken (zo

als filters of vctvangers). 

Stapsgewijze 
b. het ontwerpen van ge

hcel nieuwe productketcns 

door functiegerichte inno-milieuverbeteringen 
Daarmee werd de diffuse 

vcrspreiding van veront

reiniging vermeden (en 

opgevangen in filters of 

vetvangers) maar de oor

zaak van de veron trei n i

ging niet weggenomen. 

Sinds eind jarcn tachtig is 

de aandacht toegcnomen 

voor optimalisatie van 

processcn en producten 

binnen vee! 
vatie'> 

bedrijven kunnen Met innovaties gericht op 

verdergaande vernicuwing 

van de huidige productie

techniekcn beginnen som

mige bcdrijven al praktijk

ervaring op te doen. De 

tijdshorizon van zulke in-

dus gezamenlijk een 

aanzienlijke 

milieuwinst 

opleveren. 

door preventievc maatregelen. Doel 

daarvan was om via een betere proces

voering ot milieugerichte productont

wikkcling afval en emissie'> zovcel mo

gelijk te voorkomen, en grondstoffen 

en energic te hesparen. Met deze prc

ventiegcrichte aanpak zijn op milieuge

bied successen geboekt 

StapsgewiJze milieuverbeteringen bin

nen veel bedrijven kunnen dus geza-

menlijk een aanzienlijke milieuwinst 

oplevcren. Bovcndien vormcn derge

lijke incrementele verbeteringen een 

vocdingsbodem voor verdergaande mi

lieuverhetcringen Bedrijven zijn 

meestal niet geneigd om de proces'>en, 

novaties is zo'n 5 a 20 jaar, 

afhankel ijk van het pro

duct of proces. Voor consumcntcnelek

tronica-producten waar productver

nieuwing snel gaat, ligt de tijdshorizon 

minder ver weg (5 a 7 jaar) dan voor 

bijvoorbeeld innovatieve vervoerssyste

men of grootschalige productieproces

sen in de chemie of basismctaal De 

tijdshorizon is dus afge'>temd op de ter

mijn die betrokken hedrijven voor hun 

specifieke product ol proces nog kun

ncn overzicn. Verdergaande vcrnicu

wing van de huidige productietechnic

ken richt zich grolweg op drie typen 

vernieuwing: 

Ten eerste gaat het om een fundamen

tele vernieuwing van hestaande produc-
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ticprocesscn. Centraal staat hier het 

herontwerpen van bestaande productie

installaties op zodanige wijze dat de 

cco-etficientie met sprongen verhetert. 

Te denken valt aan vernieuwing van de 

procesvocring in energie-intensieve 

sectoren zoals de ( petro- )chemic en de 

hasismetaal. 

Ten tweede kan verdergaande vernieu

wing hetrekking hehben op eco-cfh

cicnticverhoging in productketens. 

Vooral de grotere bedrijven en (over

heids)instellingen die binnen ecn pro

ductketen een spiltunctie vervullen, ne

men in dit veranderingsproces 

momenteel vaak de leiding 4 Zij analy

seren de plaatscn in de productketen 

waar de grootste milieubelasting plaats

vindt en proberen vervolgens samen 

met andere produccnten in die keten 

tot oplossing van die problemen te ko

mcn. Zo'n aanpak wordt ook wei 'inte

graal kctenheheer' genoemd 5 Het vcrgt 

intensieve informatie-uitwisseling over 

milieu-aspecten en allerlei vormen van 

<.amenwcrking (waaronder co-makerships) 

lLI'>Sen bedrijven en instellingen 

Ten derek kan vcrdergaandc vernieu

wing van de huidige productictechnie

ken plaatsvinden op regionale schaal. 

Een relatid simpel voorheeld hicrvan 

vormt de verwarming van huizen via 

centrale energiezuinige warmte/kracht

cenhcden. Ook complcxere systemen 

van uitwisseling van energie, grondstot

fcn en (atvallwatcr kunncn worden ont

wikkeld. Len goed voorheeld hiervan is 

hct initiaticf van een elcktriciteitscen

trale. een nahijgclegen olieraHinaderij, 

en een grote tarmaceutische fabrick in 

de Dccnse stad Kalundborg.'• 

Alvalwarmte van de tabricken wordt in

gezet voor wijkverwarming in de stad. 

Warm water wordt ook gelevcrd aan 

viskwekers, voor de verwarming van de 

kwcekhassim. AfvalstoHen als vliegas 

UlV 7·N '17 

en gips worden ter plekke verwerkt 

door een bctonfahriek en een produ

cent van gipsplatcn. De tabrieken ge

bruiken bovendien elkaars afvalwater 

en afvalgassen. Deze vonn van rcgio

naal kctenbeheer wordt ook wei indus

triele <>ymbiose of industriele ccologie 

genoemd. 

Daarnaast zullcn we onze bl ik nog ver

der vooruit moeten richten op hct ont

wikkelen van functiegerichte innova

tics. Het gaat daarbij om hct in gang 

zctten van een fundamenteel nieuwc 

conceptuele bcnadering, die grote aan

passingen vergt in or1Ze huidigc wijze 

van produccren en consumeren. Zekcr 

wanneer zo'n aanpassingsproces zich 

uitstrekt over een zecr lange tijdshori

zon, zijn individuelc hedrijven en orga

nisaties terughoudend daarin het voor

touw te nemen. Zij kunnen immcrs 

moeilijk ovcrzien welke bijdrage zij zelf 

kunnen levercn in de praktijk. Wei wil

len sommigcn participercn in onder

zoeksprogramma's die op dit docl zijn 

gcricht Fen goed voorbccld hiervan 

vonnt het Ncderlandse programma 

Duurzame Technologische Ontwikke

ling.7 8innen dit programma worden 

vernieuwende idcecn ontwikkeld over 

de wijzc waarop de samenlcving in 

2050 op een duurzame wijze aan 

maatschappelijke bchoeften, zoals 

voedcn, huisvesten, kleden en ver

plaatsen, kan voldoen. Uitgaande van 

de tijdshorizon 2050 probeert men tc

rug tc redcneren welke duurzame 

tech nologischc oplmsi ngsrich ti ngen 

rnogelijk en uitvocrbaar zijn. De hicr

uit voortvloeicnde onderzoekspro

gramma's richten zich op aanzicnlijke 

cco-ethcientievcrhogingen, in de orde 

van groottc van een factor 10. 

Dergelijke programma's gcnereren dus 

'doorbraak'tcchnologiecn die de basis 

moeten gaan vormcn voor ecn aanzien-
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lijk eco-etficienter georganiseerde sa

rnenleving. 

Dus: wanneer we op rnilieugehied gro

tere eco-cllicientie sprongen willen rna

ken dan moeten we twee dingen doen: 

1. Onderzoek stimulcren dat zich richt 

op functiegerichte innovaties en 2. 

l'raktijk-initiatieven ondersteuncn die 

leiden tot verdergaande vernieuwing 

van de huidige productietechniekcn. 

Ontwikkeling en invoering van derge

liJke vernieuwingen kosten tijd We 

rnoetcn daarorn nC1 op deze terreinen 

actics in gang zcttcn on1 op tcrrni_jn 

hiervan de hoog hangende vruchten tc 

kunnen plukken 

Het in de praktijk hrengen van zulke 

initiatieven vergt naast technische ook 

economise he. sociaal-organisatorische 

en breed maatschappelijke verande

ringsprocessen. Hoe radicaler de mi

lieu-innovatic, des te risicovoller en 

complcxer dergelijke veranderingspro

cessen hlijken te zijn Dat is op zich na

tuurlijk een uitdaging, maar tegelijker

tijd ook het probleem. Want: waarom 

zouden hedrijven zich willen stortcn in 

zo'n ongewi~ avontuur~ 

Kijken we hijvoorheeld naar de econo

mische risiccis die aan de vcrschillcnde 

typen milieu-innovaties verhonden 

zijn, dan vergen radicalere innovatics 

mccstal grotere initicle invc<;teringen 

maar kunnen uiteindelijk ook tot ho-

gere hatcn lcidcn IZic figuur 1 ) 

l'reventie-gerichte incrcmentelc milieu

vcrbeteringen zijn weliswaar op korte 

termijn reeds kostcnhesparend, maar le

veren op langerc tcrmijn minder haten 

op dan vcrdergaande milieuverbeterin

gen. Toepassing van 'cJJd-of-pipc'-techno

logie vereist over her algemeen investe

ringcn (bijvoorheeld in hltcrs), tcrwijl 

er nauwelijks hnancielc baten regen

over staan (met uitzondering van lagcre 

stort- of vervuilingskosten J. 

Niet aileen de economischc risico's ook 

de complcxiteit van het vcranderings

proces zal toenemen naarmate de inno

vatie radicalcr i'>. Mee1· groeperingen in 

de keten of in de samenlcving in het al

gcmccn rakcn betrokken, wanneer we 

steeds verdergaander milicumaatrege

lcn nemcn. Fen voorbecld: om tot re

gionaal ketcnbeheer tc komcn. zullcn 

hedrijvcn up cen hcdrijvcntcrrein tot 

samenwcrking mocten komen en ho

vendicn afspraken mneten maken met 

de plaatselijke gemeentc( n l over leve

ring van rc-,twarnltc oan hui~houdcns 

en/of instellingen lhijvoorhecld zieken

huizen ol scholen 1. Aile groeperingen 

die hiJ zulke initiatievetl hetrokkcn 

worden zullen in mcer ol mindere mate 

de economi-,chc en sociaal-organi...,ato

rischc consequenties ervan ondervin

dcn. Het vereist een complex afwe

gings- en ondcrhandeling~procc'-; tu...,scn 

de hctrokkcn groepcringcn om tot een 

l}'pc mdrcu 

lllJJtrcgclcn 

( ·urJtrcvc 

ll'Chnologrc 

Pn:vcntJcvc technologic 

l:conOilll'>Lhc 

vcrJnLlenngcn 

ko<,lcn ' 

h,llcn 1 ; 

Opttm;::dr-,tttte VJn hc'>lcl<lndc V(_'rdcq..!,JJrHJc lunltrc.~crrt htc 

produktrc en produLlcn vL-rnrcU\\ rng \ <1n de rnnovJliC'> 

hu1d1gc produktlc-

tcchnlckcn 

f-:nd-ot-p1pc' A!vJI- c11 J\lilwugcJJLhtc lntcgJJ,li kctcnhc-

lllJJtrcgclcn Cllli<,<,icprc- p10duL tont- hn·1 

\Tillie \nkkchng 

nJJr- + 

[ )uurzJillc 

tcchnoi<JgiC

ontwJkkciJngcn 

\'Jll 

JldJI 
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voor ieder acccptabele keuze te komcn. 

Het op gang brcngen van dergelijke 

meer lundamentele veranderingspro

cessen is daarom geen eenvoudige 

zaak. 

De complexiteit neemt niet aileen toe 

in tcrmen van het toenemend aantal 

hetrokken groeperingen. Ook de the

matiek zeit wordt complexer. Bij ver

dergaande milieuverbeteringen kan mi

lieu niet meer als apart onderwerp 

worden hehandcld, het moet worden 

algewogen tegenover allcrlei sociaal

cconomische en andere maatschappe

lijke aspecten. Naast milieuspecialistcn 

zullen daarom mecr milieugeneralisten 

mocten worden ingezet die de integra

tic van milieu met andere gebiedcn tot 

stand kunnen brcngen. 

Tcnslotte necmt de complexiteit ook 

nog om een andere rcden toe. 

Beslissingcn over verdergaande milieu

verbetcringen vercisen stratcgischer af

wcgingsproccssen dan die over stapsge

wijze milieuverbeteringen Dit hctekent 

dat hoog in de organisaties commitment 

moet worden vcrkregen voor de invoc

ring van vcrdergaandc milieuverhete

ringen. Wil de invoering ervan lukkcn 

dan is tegelijkcrtijd ecn maatschappe

lijk draagvlak nodig van aile bctrokken 

partijcn. Het gaat immcrs om een col

lccticf leerproccs. Dm, verdergaande 

milieuverheteringen hehhen tegclijker

tijd ecn strategischer en ccn hasaler ka

rakter. 

Cezicn de initiatieven die al zijn geno

mcn tot verdergaande milieuverheterin

gen, is de veranderingshereidheid in 

dcze richting in de kiem zeker aanwe

zig. De kern van de problematiek is 

hoc die veranderingsbereidhcid zo 

goed mogelijk kan worden gemobili

secrd. 

CIJV 7·H '!7 

Wat voor veranderingsprocessen vergt 

het binnen bedrijven? En welke rol kan 

de ovcrheid spelen in het stimuleren 

van dergelijkc veranderingsproccssen? 

Benodigde 
veranderingsprocessen binnen 
bedrijven 
Het tot stand brcngen van verder

gaande vcrnieuwingen binncn bedrij

ven vereist een principielc vcrandering 

van de hestaande bedrijfsstrategie in rc

latie tot milieu. Hct vergt van bedrijven 

een meer offensicve strategische opstcl

ling. Het gaat niet mecr uitsluitend om 

het volgen van een defensieve strategic 

gericht op het voldoen aan aile rcle

vantc wet- en regelgeving op milicugc

bied. Ook een kostenrcductie-strategie 

schict te kort waarbij !outer de op 

korte termijn rendercnde maatregelen 

worden ingevocrd Een bcdrijf dat ver

dergaande milieumaatregclcn wil in

vocrcn, moet strategischc keuzes rna

ken ten aanzien van de milicuthema's 

waarop zij zich op de markt wil profile

ren. 

In de praktijk blijkt het niet ecnvoudig 

bovengenoemde offensieve strategic te 

volgen Hct houdt in dat een bedrijf 

zich van zijn concurrenten moet kun

ncn onderscheiden door op milicuge

bied beter tc scoren. Voor nieuwko

mers in de markt is dat misschicn nog 

relaticf eenvoudig, zij kunnen hun pro

duct vanaf het begin als een ccologisch 

verantwoorder product op de markt 

zettcn. Bedrijven die reeds in de markt 

een bepaald imago hcbben vcrkregen, 

zullcn dit niet zomaar willen bijstellcn 

Bedrijvcn die zich cr al jaren op voor

staan kwalitatief goede productcn te le

veren, zijn terughoudcnd om zich plot

seling op milieugcbied expliciet uit tc 

spreken. Hct op de markt zetten van 
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bepaalde series uit bun productassorti

rnent als zijnde rnilieuverantwoorder, 

zou kunnen suggereren dat bun andere 

series aan rninder strengc milieuvoor

waarden zijn gebonden. Het vergt dl!', 

een aangepaste marketingstrategie, 

waarmee binnen hct bedrijfsleven nog 

weinig ervaring is opgcdaan. Bovendien 

ligt z(in aangepaste rnarketingstrategie 

voor eindproducentcn meer voor de 

hand dan voor producenten van hasis

grondstoften. Bedrijven in bijvoorhceld 

de chcmie of hasisrnetaal zullcn hun in

spanningen vooral rnoeten tcrugverdie

nen door grate rnilicu-cfficienticspron

gen te maken (dus flink op energie en 

grondstoffen te be.,paren) en door een 

over de gehclc linic goed milieu-imago 

te creeren. 

Op grond van mijn eigen ervaringen 

binnen het bedrijfslevcn, in hct bijzon

der binnen Philip'>, ben ik van mening 

dat zo'n offensieve strategic aileen mo

gelijk is als een bedrijf in zo'n vroeg 

mogclijk stadium van de productont

wikkeling of procesvcrnieuwing milieu

aspecten integrecrt. Daarmee is cen hc

drijf als Philips dan ook acticf bezig In 

het geval van stapsgewijzc verhcterin

gen hlijkt het nog mogelijk te zijn om 

in een laterc fase rnilieuaspecten in te 

brcngen, maar bij verdcrgaande ver

nicuwing is dat niet mecr zo. Wanneer 

je hijvoorbceld ccn product op de 

markt wilt zettcn dat een factor 4 rnin

der energie verbruikt, dus tcrugbrcngt 

tot cen kwart van het huidige cnergic

verbruik, of gcheel via duurzame encr

gie kan worden gevoed, dan is dat een 

strategische keuze die het scntor-muHacje-

11/C/11 al in een heel vroege fase moet rna

ken. Zo'n strategische kcuze maakt het 

seniorrnanagemcnt natuurlijk op basis 

van inschattingen van de marktkansen, 

de tcchnische en financicle rnogclijkhc-

den en hct rnilieurcndement dat ermee 

wordt bercikt. Dergelijkc inschattingen 

worden door verschillende stafafdclin

gen (waaronder de marketing- strate

gic- en planning- en de milicuafdeling) 

in gczamcnlijk ovcrleg voorbercid. 

Nadat hct sCHior-nrmwgcmeHI bcpaalde 

speerpunten heeft gcselectecrd, zullen 

de gcmaakte strategische kcuzes ver

taald rnoetcn worden in productcisen 

en vcrvolgens in projectplannen die 

aangcven hoc aan dcze productcisen 

tegernoet gekomen kan worden. 

Hiervoor rnocten vervolgens vaak 

Research and DwclofmreHI !R&D) inspan

ningen worden geplecgd, die I Iinke fi

nancicle kmten met zich rnce kunnen 

brengen. Op grond van de resultaten 

daarvan kan worden vastge'>tcld hoe de 

voorgesteldc productplannen, evcntu

cel in hijgestelde vorm, kunncn worden 

gerealiseerd, en niet tc vergeten de pro

ductcn uitcindelijk worden gernarket . 

In plaats van aileen aandacht te gevcn 

aan milieu op opcrationccl nivcau, zul

len dus ook se>tiomtmwgcrs op stratcgisch 

niveau keuzes dienen te maken op rni

licugebied. Daarvoor rnoeten additio

nele spclregels opgesteld worden in de 

procedures die cr binncn een bedrijl 

ten aanzien van de productontwikke

ling zijn ontwikkeld. En natuurlijk gaat 

het er dan niet aileen om dat dcze spel

regels op papier komen te staan, maar 

dat ze ook in de praktijk worden nagc

leefd 

Hiermee is niet gczegd dat aileen lo{J 

doum-initiatieven van belang zijn. 

llinnen elk bcdrijf worden juist hotto111 

11{1 zeer waardevolle voorstellcn gedaan 

om de milieuprestatie van productcn, 

<,oms zelfs aanzienlijk, tc verbetercn. 

Sommige van dcze verbeteringen kun

nen, zeker als zc geen ingnjpendc wij

ziging van het product met zich mec

brengen, ook op lagcrc nivcaus in de 
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organisatie worden doorgevoerd. Maar 

als hct gaat om verdcrgaande milieuge

richte productvcrbeteringen is steun 

van hct management csscnticel. 

Naast een grotcrc hetrokkenheid van 

het swior-nltll11ll}emeHt vereisen vcrdcr

gaande milicuvcrbctcringen ook ccn 

hcchtcrc samenwerking met andere be

trokkcn grocpcringen in de productke

ten. Die samcnwerking richt zich niet 

cxclusid op het thema milieu. Het gaat 

immcrs nog steeds om het op de markt 

hrcngen van een kwalitatid hoogwaar

dig product, aileen de milieucompo

nent wordt nadrukkelijker in het onder

handelingsproces tussen bedrijven 

mccgcnomen. In het gcval van verder

gaande procesvernicuwing hinnen een 

hedrijf of integraal ketenbeheer-initia

tievcn kan het bijvoorbccld betekenen 

dat toeleverancicrs producten met ge

wijzigde specificatics moeten aanlevc

ren. Wanncer toeleveranciers daartoe 

niet direct hereid zijn, rest de initiaticf

nemer twcc mogelijkheden: zocken 

naar cen andere toeleverancier ot in sa

menwerking met de huidigc toeleveran

cicr tot een voor beidc partijen accep

tahelc oplossing komen. In de praktijk 

liggcn hier vaak de knclpunten in de sa

menwerking. [en voorbceld: Het 

Nederlandsc hedrijt Van Heeke 

Catering vroeg aan zijn toeleverancier<, 

om de vcrpakkingen van hun producten 

zoveel mogclijk te leveren in cen be

paald soort kunststof (polystyrecn). 

Hierdoor kon Van Heeke Catering in 

samenwerking met een alvalvcrwer

kingshcdrijf zo grootschalig mogelijk 

recyclen. De meeste, grote toeleveran

ucrs warcn hicrtoe niet bereid, omdat 

zij in hct kader van het Nederlandsc 

Convcnant Verpakkingen al andere al

spraken hadden gemaakt over het ge

bruik van kumtstotfen-' Voor de (voor 

hen) rclatief kleine markt van catering-

bedrijven wildcn deze toeleverancicrs 

geen apart product op de markt bren

gen. Op zo'n moment kan Van Heeke 

Catering niet vee I anders doen dan zelf 

naar andere oplossingen zoekcn. 

Dus, zowel binnen het bedrijf als daar

buiten moeten de neuzen in dezelfde 

richting staan om tot verdergaande mi

lieuverbetcringen te kunncn komen. 

Daarom is niet bij voorhaat te verwach

tcn dat grote aantallen bedrijven uit 

zich zeit zulke initiatieven nemen. Die 

kans neemt toe naarmate het bedrijf die 

het initiaticf neemt, enige zekerheid 

heeft dat hij die impanningen uiteinde

lijk ook kan verzilvcren. Dit kan bij

voorbeeld doordat hij: 

a. na initielc investeringen competitic

vcr wordt door een aanzienlijke verla

ging van zijn (milieu)kosten en verbe

tering van de cfficientie van zijn 

proccsvoering; 

b. zijn marktaandcel vergroot door zich 

te onderschciden van zijn concurrenten 

met cen ecologisch verantwoorder pro

duct; 

c. de knou>ho11' en milieutechnologic die 

hij hccft ontwikkcld, kan verkopen aan 

derden; 

d. zich in de toekomst van een positie 

op de markt verzekcrd weet. 

Nog mecr kans op succes bestaat cr na

tuurlijk wanneer ook de andere betrok

ken groepcringen in een productketen 

ot regionalc kcten de baten kunncn in

casseren. Up die manier zijn cchte 

'win-win'-situaties te creercn. 

Rol van de overheid 
Verandcringsprocessen gericht <){) ver

dergaande milieuvcrbeteringen zijn, zo

als uit bovenstaandc analyse blijkt, 

moeilijk van de grond te krijgen. Hct 

zijn risicovollc en complexe proccsscn 

waarvan een gumtigc uitkomst niet bij 
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voorbaat i<; gegarandecrd. Daarom 

zouden ovcrheden mocten trachten 

dusdanige stimulansen te creeren dat 

hedrijven hun concurrentiepositie kun

nen versterkcn en tegelijkertijd tot ho

gere cco-efficientics komen. 

Esscntieel daarbij is dat de overheid een 

duidelijkc visie formuleert op de rich

ling waarin de maatschappij zich kan 

ontwikkelen en tegelijkcrtijd hogere 

eco-efficicnties kan hcreiken. Op grond 

daarvan zou de politiek een keuze moe

ten maken voor ecn beperkt aantal 

speerpunten waarop zij zich wil con

centreren vanwcgc de te verwachtcn 

eco-efficicntie verhogingen Ccschikte 

kandidatcn hiervoor zijn de grootscha

lige introductie van duurzame energic

hronnen in diver<,e scctoren, vcrder

gaande vernieuwingcn van <>pecifiekc 

productieproccssen, de besparing van 

grondstoffen door materiaal- en pro

ductgehruik, de inzet van vernieuw

bare grondstoffen, de ecologisering van 

de agrarische <,ector, de introductie van 

andere vervoersconcepten en het op

zetten van regionaal ketcnbeheer op 

bedrijventerrei nen. 

In samenspraak met betrokkcn groepe

ringen, hinnen en huiten het hedrijtslc

ven, moctcn vervolgens convenanten 

worden opgesteld die aangcven wic 

welke bijdrage moct leveren aan die 

verdergaande milieuverheteringen In 

wezen gaat het hier om de formulcring 

van duurzaamheidsstrategiecn-" De 

overheid moet daarbij zoveel mogelijk 

de verantwoordelijkheid delegeren naar 

degenen die in wezcn het probleem 

veroorzaken. Dit vcrgt een gcheel an

dere set van bcleidsin<;trumentcn en een 

gcheel andere opstelling van de over

heid dan tot nu toe gebruikelijk was. 

Naast het bcwaken van de voortgang 

op milieugehied hecft zij tegelijkcrti)d 

de taak om veranderingsprocessen te 

regisseren en patstellingen tusscn par

tijen te doorbreken. Belangenconflicten 

tussen partijen (hijvoorbeeld binnen 

cen branchc) zal de overheid zo goed 

mogclijk moeten kanaliscrcn. 

Wat ik hierboven in wezen bepleit, is 

een tweede gencratie convenanten. In 

tegenstelling tot de eer<;te genera tie con

venanten die met diverse, vooral indus

trielc scctoren zijn afgesloten, richt deze 

twecde generatie convenanten zich niet 

op <;tapsgewijze maar op vcrdergaande 

milieuverheteringen. Bovendicn legt de 

tweede generatie convenanten zeer ex

plicict de nadruk op een aantal, door de 

politick vastgestelde speerpuntcn, 

waarvan cen zeer aanzienlijkc eco-cffi

cicntie verhoging verwacht wordt. 

Uitvoering van deze twccde generatie 

convenanten kan grate economische en 

<,ociaa !-organ i <;a torische consequent i es 

hebben voor betrokken bcdrijven en 

imtellingen Voor hen moet hct aan

trekkclijk worden gemaakt om ondank., 

de noodzakelijke grote inspanningen 

die met vcrdergaandc milieuverheterin

gen ziJn gemoeid, hierin toch te inve<;

teren. Een ecrste voorwaarde daartoe is 

dat het overheidsheleid consistent en 

doorzichtig is. Bovendien kan de over

heid zelf a!, initiatiefnemcr van het ver

anderingsproce<; optreden in -,amenwer

king met haar velc uitvoerende 

in<>tantJes. 

Daarnaast he<;taan er verschillcnde we

gen waarlangs de hcdrijven die partici

peren in tweede generatie convenantcn 

acticl door de overhcid kunncn worden 

ondersteund. 

Een eerste mogelijkheid daartoe i<; het 

wegnemen van knelpunten die hetrok

kenen hcdrijven verhinderen de ge

wenste stappen te zetten. Dit hetckcnt 
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men communicatie tu-;-;cn diver'>e be

trokken rartners or continue basis over 

de rrohlcmcn die zich in de reali-;atie 

voordoen. Deze rrohlemcn kunncn lig

gen in de •,feer van hct onthreken van 

ccn infra-,truLtuur ot een duidclijke 

marktvraag, maar kunnen ook te makcn 

hehben met financiele hobhcls die ge

nomen mocten worden of met ogen

'chijnliJk onorloshare belangencontlic

ten. 

Een twcedc mogelijkheid is om bedrij

ven die hun nek willen uitsteken voor 

verbctcring met tactor 4, als overheid 

acticf te ondcrstcunen. Deze korlorers 

srelcn immers een esscnticlc rol in hct 

ver-,ncllcn van veranderingsrrocessen. 

Ze zijn degenen die bij succes de ove

rigc bctrokkenen wetcn mee te slepcn. 

Tot nu toe is er weinig crcaticf omge

srrongen door de overheid met hct sti

mulcrcn van deze categoric korlorers. 

lr zouden vee! men manicrcn moeten 

worden bedacht om die koplopcrs 

( im)materiecl te belonen. Wanneer de 

koploper-; cindproducentcn zijn, ligt 

het bijvoorbeeld voor de hand om van 

buitcnat een grotcrc vraag naar hun 

productcn te helpcn creeren. 

Overheidsinstantics kunnen dit onder 

mccr bewcrkstclligen door hun cigen 

aanschaffingsbeleid van producten 

hicror tc richtcn. Wanneer de korlo

pers behorcn tot producenten van haH

Iabnkaten ol grondstoffen. zullcn er an

dere stimulamcn nodig zijn, 

bijvoorbccld in de sfeer van (medelfi

nancicring van R&D ol initiele 

I me de Hinancicring van nieuwc investe

ring'>projecten. 

len denle mogeliJkheid kan gczocht 

worden in de steer van fiscale regelin

gen. Hiermec kan hct rcpareren van 

productcn of het invc-;tcren in R&D of 

rroductiemiddclcn financiecl aantrek

kelijkcr gemaakt worden. Ecologiscrcn 

UlV7H'J7 

van het bela-;tingstelsel kan ook inhou

den het fi.,caal zwaarder bclasten van 

milieuhclastende activitciten en mindcr 

zwaar Iaten drukken van belastingen op 

andere grondslagen, bijvoorheeld de 

factor arheid. 

Een laatstc mogelijkheid van stimule

rcnd overheidsbclcid vormt de aan

zicnliJke uitbouw van bestaandc stimu

lering-;rcgelingen op het terrein van 

R&l) en initielc investeringcn. [r be

<;taan reeds verschillcnde stimulcrings

rcgelingen op hct tcrrein van R&D, 

waaronder de programma's Duurzame 

Technologische Ontwikkeling (DTO) 

en Economic, Ecologic en Technologic 

(EET) Het linancicle budget en het 

richtinggevcnde karakter crvan is ech

ter bepcrkt In plaab van R&D-voor

stellen geheel tc Iaten generercn vanuit 

de ondcrzockswereld zcll, zou de over

heid de R&D-programma's nog specifie

kcr kunnen rich ten op een bepcrkt aan

tal maar wei zccr ambiticus opgezette 

R&D-rrogramma's. Dergelijke pro

gran1n1a's zoudcn dan afge-,tcnld nloc

ten zijn op de speerrunten die in het 

kader van het 'vangen van de grote vis

sen' zijn geformulcerd. Aan die sreer

puntcn kan dan een gcricht technolo

gic- en zelfs industrichclcid gekopreld 

worden. 

Zulke initiatieven kunnen leiden tot ge

hcel nieuwe economische bedrijvig

heid. Dcnk bijvoorbecld aan het ont-

staan van cen gehccl nieuwe 

rccyclmg<;sector, duurzame encrgicsec

tor en duurzame vervocrS'>ystemcn en 

de ontwikkeling van 'duurzame techno

logic' centra die hun expertise aan der

den in binncn- en buitenland kunnen 

verkopen. Dcrgelijke activiteiten leiden 

deels tot vcrvanging van de huidige 

wcrkgclcgenheid maar deels ook tot 

additionclc werkgelegenhcid 
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Bijdrage externe stakeholders 
Het onderstcunen van veranderings

processen in de richting van 'factor 4' 

eco-efficientie vcrhogingen is zeker 

geen exclusieve taak van de overheid. 

In dit opzicht moeten wij af van de 

fixatie op 'vadertje staat' )uist omdat 

de vereiste veranderingsprocessen 

meestal nict door ecn individueel be

drijl tot stand gehracht kunnen wor

den, is de participatie van andere par

tijcn esscntieel. Dit kunncn de 

afnemers en toeleveranciers zijn, maar 

ook uiteenlopende grocperingen huilen 

de betrcffende productketen 

Allereerst denk ik daarhij aan de ini

ticrende rol die banken en verzeke

ringsmaatschappijen kunnen spclen. 

Aanvankelijk was de aandacht van dcze 

instellingcn dus vooral gericht op de 

mogelijke ncgatieve milicurisico's van 

de hcdrijfsvoering Sinds de jaren ne

gcntig rakcn deze instellingen cchter 

ook betrokkcn bij het pro-actief stimu

leren van ontwikkelingen hinnen het 

hedrijlslcvcn op milieugebied. Een 

voorbecld daarvan vormt de oprichting 

van Croenfondsen. Dit maakt het mo

gclijk 'groen verklaarde' activiteiten te 

financiercn tegen gunstige voorwaar

den (zowel voor dehiteuren als voor 

crcditeuren van het Croenfonds) Een 

volgendc stap die sornmige banken en 

verzekeri ngsrnaatscha ppijen voorzich

tig beginnen te zetten, is het actief zoe

ken naar mogelijkheden om kansrijke 

initiatieven op milieugebied financieel 

te ondersteunen. Het gaat dan om het 

verschaffen van allerlei vormen van lc-

ningen waarmee grote investeringen op 

het terrein van eco-efficicntie kunnen 

worden gcdaan. Tcnslotte bcginnen 

banken en vcrzekeringsmaat.,chappijen 

zich ook in het kadcr van discussies 

over corporate governance op milicu

gebicd steeds duidelijker uit te sprekcn 

Als grote institutionele bclcggers hcb

ben zij er immers belang bij dat de be

drijven waarin zij beleggen ook op lan

gere tcrmijn het hoofd boven water 

wetcn te houden. Als aandeelhouders 

beginnen zij hun prcferentics geleide

lijk aan te rich ten op de langere termijn 

solvabiliteit van een bedrijf Het mi

lieuargument begint ecn steeds nadruk

kelijker rol te spelcn. 

Ook milieu- en consumentenorganisa

ties kunnen een belangrijke stimule

rende rol spelen bij de totstandkoming 

van aanzienlijke eco-efficientie vcrho

gingen binnen de industriele sector. 

Wat is het soort initiatieven waaraan ik 

denkJ De meest cruciale weg lijkt mij 

om als maatschappelijkc organisaties zo 

duidelijk mogelijke toekomstprojccties 

neer te leggen en aan te geven welkc 

maatschappelijke knclpunten voorrang 

mocten krijgen. Evenals hierbovcn voor 

de overhcid werd voorgesteld, zou ik 

ook bier her helang willcn benadrukken 

van het formuleren van duurzaamhcids

strategiecn. Stap twec is het zclf initie

ren en waar mogelijk ondersteunen van 

initiaticven die in deze richting gaan. 

Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn 

om als milieu- en consumentenorgani

saties ecn grote campagne te starten, bij 

voorkeur in samenwcrking met het be

trokken bcdrijfslevcn, om tot groot

schaligc introductic van zonnc-energic 

tc komen. Als zo'n initiatief ook nog 

kan worden vcrstcrkt door gunstigc fi

nanciele regelingen van bankcn en/of 

overhcden, wordt de kans op succes 

sterk vergroot. 

Slot 
Het tot '>land brengen van eco-cfficicn

tie verhogingen in de orde van grootte 

van een factor 4 tot I 0 in de komendc 

50 jaar vormt een enormc maatschap

pelijke uitdaging Hct bedrijfslcven kan 
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daarin een bclangrijke bijdragc leveren, 

maar zeker niet als enige maatschappe

lijke partij. Eco-efhcientic verhogingcn 

met een factor 4 of meer vergen name

lijk mecstal innovaties die zowel in 

technisch als in sociaal-cconomisch en 

organisatorisch opzicht grote verandc

ringcn met zich meebrengen. 

Om de benodigde eco-cfficientie in de 

orde van grootte van een factor 4 tot 

I 0 te bereiken is het creeren van een 

maatschappelijk draagvlak esscntieel. 

Het kan zelfs lcidcn tot ver-,chuivingen 

in normen en waardepatronen die niet 

bij voorbaat geacccptcerd zullen wor

den. Bijvoorbceld een beleid gericht op 

recycling en producthergcbruik zal 

mcnsen bewuster maken van de wijze 

waarop zij met hun omgeving (c.q. 

consumptie-artikclcn) omgaan. Daarom 

zullen veranderingsprocessen zo vorm 

gcgcven moctcn worden, dat mensen 

zich bctrokken voelcn en het positieve 

crvan inzien. Aileen een collectid leer

proces kan leiden tot verdergaande 

stappen op weg naar duurzame ontwik

keling 
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